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Bilindiği gibi Tanzimat'ın öngördüğü en önemli yenilik can ve mal
güvenliğinin sağlanması idi. Gülhane Hatt-ı Hümayurtuiıda; dünyada
candan ve ırz ve namustan daha aziz bir şey yoktur. Bir insan onları
tehlikede gördükçe kendi yaradıhşında hiyanete meyil olmasabile can
ve namusunu korumak için muhakkak bir hareketekalkışır. Bunun ise
devlet ve memlekete ne kadar 'zararlı olacağı açıktır denilerek konu-
nun önemi özellikle belirtilmekteydi. Bu anlayışla işe girişen Tanzimat
dönemi yöneticileri bir diziönlemle can ve mal güvenliğini sağlamaya
çaba: göstermişlerdir. Acaba bu dönemde iç güvenliğı bozan en önemli
etken ne idi? Can ve mal güvenliği neden tehlikeye düşmüşllü? Bu so-
ruları cevaplandırmaı>: derinlemesine bir araştırma ve incelemeyi ge-
gerektirmekteyse de şimdilik, edindiğimiz bazı ön bilgileri ortaya koy-
. makla yetineceğiz. Yalnız III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinin en
belirgin olaylarını ele alacak, belgelerle iç güvenlik sorununu ortaya
koymaya çalışacağız.

Can ve mal. güvenliğinin sağlanması sorunu Tanzimat 'la ortaya
çıkmış değildi. Hemen hemen bütün Osmanlı padişah ve yöneticileri
konuyla yakından ilgilenmişler, çözüm yolları aramışlardır. Özellikle
16. yüzyılıiı ikinci yarısından haşlıyarak iç güvenlik gün geçtikçe gün-
celleşmiştİ. Meşhur Celali İsyanları'nı izliyen Levend ve .Kapusuz1 gru-
bunun zulüm ve soygunculuğu arada sırada hızını kaybetmt)kle birlikte
Tanzimat'a kadar ad ve şekil değiştirerek sürmüştür. Devlet, gücünü
uzun süren savaşlara ayırır ayırmaz, içte eşkıyalık? soygunculuk art-
mış, sefere giderkenkaçanlarla asker olmamak amacı ile"dağlara çıkan-

i .

1 CeHlliİsyanlan hakkınd~ merhum hoc!,m Prof. Dr. M. Akdağ'ın "Türk Halkının Diriik
ve Düzenlik Kavgası (Celali İsyanları) Bilgi Yayınevi Ankara 1973, adlı araştİrmasında geniş
bilgi bulunmaktadır. Kapusuz tabiri ile vali ve mutasarrıfların besledikleri askerlerden bir kıs-
mının işine son verme~eri sonunda işsiz kalanlar sözkonusu edilmektedir.
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lar, etraflarına topladıkları işsiz-güçsüz kimselerle ortalığı kasıp kavur-
muşlardır2•

III. Selim ilebirlikte Osmanlı İmpar'atorluğu:p.da birçok alanda
olduğu gibi iç güvenliğin sağlanması için de çareler aranmıştır. Hiç
şüphesiz bunların en önemlisi "Nizam-ı Cedid" askerı ocağının kurul-
ması o~ayıdır. Özellikle Anadolu'da bu düzenli asker güvenliğin sağlan-
ması~da görev aliıcaktn:. Böylelikle vali ve mutasarrıfların besledikleri
kapu halkı diye anılan askerlerin neden oldukları huzursuzluk ortadan
kalkmış olacaktı. Ne var ki bu girişim uzun ömürlü olmamış, Pa.dişah'-
ın\ tahtan indirilmesiyle birlikte Nizam-ı Cedid ordusu da dağıtılmıştır3•

III. Selim, diğer tarafta kapu haıkını' ortadan kaldırma olanakla-
rını bulamadığı için ıslah yolunu denemiştir. Vali, ,mutasarrıf ve müte-
sellimlerin gelirlerine göre kapılarında besledikleri ve '-'Delil" denilen4

a!kerlerin sayılarını yeniden ayarlamaları istenmiştir. Çıkarılan genel
bir fermanla; kapısında fazla miktarda delil ve 'delil başıbıılunan vali
ve mutasarrıfların, fazla olanlara izin tezkeresi, vermeleri, tezkereyi
alanların kalpaklarını çıkarıp memleketlerine gitmeleri, iş güçleriyle
uğraşmaları emI' ediliyordu. Bu emre uymayıp memleketlerine gitmiyen
"kapusuz deliller" ye~iden oc~klarına dönmek isterlerse kabul edilmi-
yeceklerdi. Eğer bunlar eşkıyalık yapip halkı rahatsız ederlerse ü'zer-
lerine askerle varılıp te'dib edileceklerdi.Bu anlamda 'daha birkaç fer~
man yayınlanmış, olumlu sonuç alınmamıştır. 1804 Temmuzunda gön-
derilen emirde" .... Anadolu'nun orta kolunda vaki' kazalarda kapu-
suzserseri geşt-ü güzar ed,en delil zümresi, vardıkları ve uğradıkları kaza
ve karyeler ahalileriniri emviil ve eşya ve hayvan ve me'k111atlarını

2 M. çağatay Uluçay'ın Saruhan'da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri 19. yüzyılda adlı
eseri,. 19. yüzyılın başlanna kadar geçen dönemin eşkıyalık ve soygunculuk olay.lan hakkında
bir hayli bilgi vermektedir. Ayrıca kronik ve seyahatn~melerIe genel tarih kitaplannda da konu
ile ilgili dağınık bilgile~ bulunmaktadır. . .

il III. Selim Islahati hakkında bk. Shaw~S.].; Between Old and New The Ottoman Em-
pire under Sultan, Selim III, 1789:-1807, Cambridge 1971. Ayrıca E. Ziya Karaı, Selim III, ün
Hatt-ı Hümayıınları I-II, Ankara, 1942-1946. ;

4 Delil ve Delil Başı hakkında İSlam Ansiklopedisinde verilen bilgiler yetersizdir. 18. yüz-
yıla kadar ,mutasamf ve valilerin kendi' olanakları ile besledikleri askere genelolarak sarıca ve
sekban denilmişken, bu ad levend olarak değiştirilmiş, yaptıkları zülın eksilmeyince de 1776'da
çıkanlan bir emirle" ..... hademe-i levendatm memiilik-i mahnısamdan vücutlarİnın külliyen
reI' ve iziiIe ve kapu halkı tiibir olunan taife-i delil ve gönüllü ve Enderun v~ tüfekçi zümera- '
tma tahsis ..... "kılındığı açıklanmıştı. M. çağatay, Uhıçay, 'Saruhan'daEşkıyalık ve Halk
Hareketleri 19. ,yüzyılda, s. 78-79.
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cebren ve kahren ahz ve ihtisar ve fukara-ı raiyet ve sekene-i memleket
bir veçhle Kulm ve teaddilerine tahammül edemoyüb ekseri terk-i dar-ı
diyareyledikleri ..... "nin yapılan sayısız şikayetlerden anlaşıldığı nelirti-
liyordus• Aynı fermanda, Padişah çareolarak, vali, mutasarrıf, k~dı
ve naiblerden, bunlardan kendilikleri'nden şekavetden vazgeçip tesliII!
olanlarının kalpakları?ı almalarını, çift ve çubuklarıyleuğraşmayı kabul-
lenmeleri halinde halktan kefil bulunduktan sonra geçmişte işledikleri
suçların bağışlanacağını da belirtiyordu. Eşkıyalığa devam etmekte di-
renenlerin üstüne halkın da desteği)rle varılması,' savaşta yararlık gös-
terenlere bunlardan ele geçirilen mal ve eşyalarının verilmesi de isten-
mişti.

III. Selim'in aldırdığı tedbirlerin sonuç vermediğini II. Mahmut
devrinde bunların çıkardıkları olayların çokluğu göstermektedir. Kısa
süren III. Selim dönemi yenilik hareketlerinin Kabakçı Mustafa İsyanı
ile son bulması, arkasında Bayraktar M"Q.stafaPaşa girişiminin de başarı-
sızlıkla neticelenmesi; ülkeınin her tarafında görülen cari ve mal güven-
sizliğinin Başkent'e yansımaşı biçiminde yorumlanabilir kanİsındayız.

II. Mahmut' ülke yönetimini ele aldıktan sonra Selim ve Bayrak-
tar'ın karşılaştıkları sonuçla yüz yüze gelmemek için daha temkinli
davranmış, merkez'de güvenliği sağladıktan sonra gerekli girişimlerde
bulunmuştur. O da yöneticilere emirler göndererek güvenliği sağlamayı
denemiştir. 1816 Ocak sonlarında 'Au'kara ve Çankırı sancakları muta-
sarrıfı veiirHüseyiıi Paşa'ya gönderdiği ferman'da vali ve mutasarrıf-
ların hizmetinde bulunaa delillerin iş gereği bulundukları yerden ayrıl-'
dıklarında veya kendilerine gerek kalmadığı için ellerine İzin tezkeresı
verildiğinde uğradıkları yerlerden halktan çeşitli adlarla para almama-
Jarı, yem ve yiyeceklerini 'lfendi paraları ile almaları gerektiği ha1Jırla-
tılmaktaydı. Ayrıca özellikle Ana<l.0IUtarafında bazı kapısız delillerin
serseri olarak dolaştıkları, halk'a çeşitli zulümler yaptıkları "kapusuz
levend eşkıyas~ gibi gunagun cevr ve eza'ya ibtisar etmekte oldukları ..."
belirtildikten sonra, bu durumda olanların te'dib ve idam edilerek so-
ııucun kendisine acele bildİrilmesİni istiyor!lu 6•

Bu istek de yerine getirilemedi ve delil taifesine mensub eşkıya-
lar halkı soymaya, yol kesip ırza geçmeye, kasaba basıp ateşe vermeye

5 AnkaraEtnoğrafya Müzesi, Ankara Şer'iyye Sicilleri ~efter No: 201', belge 125.
6 Ankara Şer. Sc. 214, belge 240.
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devamettiler. Padişah, vali ve mutasa~rıflardan eşkıyalığın önüne ge-
çilmesi için tedbir almalarını istedikçe onlar da kadı, ayan ve köy ileri
gelenlerinden kendilerini eşkıyayakarşı savunmalarını istemekle yetini-
yorlar, çoğu zaman kendileri bu sorUn ile uğraşı:ı1ıyorlardı. Nitekim

. ,.II. Mahmud'un söz konusu ettiğiIniz fermanından aşağı yukarı dört
yıl sonra Ankara ve Çankırı sancakları mutasarrıfı Vezlr Mehmet Rüş-
:tü Paşa'nın delil eşkıyası ile ilgili buyrultusu,bunlarıneşkıya karşısın-
daki tutumlarını açıkça göstermektedir. Bu buyurultu'da kapusuz de-
lil başılardan İbiş adlı .delil başının :'Tirkanlı kürtlerinden ve
.zümre-i delilandan" üçyüz kadar kimseyi etrafına toplayarak Çankırı
sancağı dahilinde Aynalı Köyü ile Ankara Sancağında Çubuk köyünde
halktan zorla eşya ve mal aldıklarının öğrenildiği belirtildikten sonra
d'elil başısı tarafından birisinin görevİendirildiği, ırz ve edepleriyle çe.
kip gitmezlerse üzerlerine hücum edilerek bulundukları köy ve ka~a-
balardan ihraç edilmeleri için emir verildiği yazılıydı. Mutasarrıf, hal-
kı silahlı gözüpek eş~ya ile savaşa çağırıyor, ama kendisi bir şey ya- <

pamıyordu7•

Pa dişah .da önceleri mutasarrıf ve valilerden iç güvenliği sağlama-
,larını isterken, bu yolda bir sonuç elde edemeyince halkın kendi
kendisini korumasını istemek zorunda kalmıştı. II. Mahmut, Şubat
1824'te yine Ankara've Çankı~ı sancaklarına gönderdiği emirde, Keskin
ve Kalecik taraflarına daha önce gönderdiği fermanın hilafına kapısız

/.

7 Ankara Şer. Sc. 220, belge İ98. "Kapusuz Delil Başı lbiş nam kimesnenin kazalardan
ihrac olunmasına vürud iden buyruldidır. ' /

Şera'i-şi'ar Ankara Sancağı dahilinde vakı'kapusuz delil taifesinin geşt-ü güzar eyledik-
leri kazaların kadıIarı efendiler ziydet fezailuhum ve mefahirii'l.emacid ve'l-ayan ayanlan zide
mecdühüm ve kura ihtiyarları ve ahalileq inhli olunur ki

Kapusuz delil başılardan lbiş nam delil başı Tirkanlı kürdlerinden ve zümre.i delilandan
üçyüz kadar haşaratı başına cem' ile bu esnada Kangın sancağı dahilinde Aynalı karyesine ve

. Ankara sancağı köylerinden Çubuk karyesine gelüb fukarayı tasrire ibtidar ve köy urmak ve
emval ve eşya gasb eylemek misillü hiilete ictisarlan mesmu'mız olub fukara emanetüllah
olmağla bu hususa rıza.ı Padişahi ve bizim dahi rızamız olmamağla merkunıIarın sancak dahi-
linden ihrac olunmasıyçün delilbaşımız tarafından mahsus adam irsal olunmağla ırz ve edeble~
riyle çıkıb gitmezler ve bir köye gelür de yine rencide etmeğe tasaddi ederler ise hillif.ı rıza ha-
reket etmiş bulunmaları fukaramn hima11İyçünüzerine hücum ile urub oldukleri kura ve kasa-
batdan ihraclan hususuna mübaderet ve gayret eylemeniz babında ruhsatı havi.divan.ı Ankara
ve Kangın'den işbu buyruldu ısdar ( ) ile irsiil olunmuşdır. İnşallahu Teala ~sulun' .
da ber muceb-ı buyruldu amel 've hareket ve hilafından tehaşi ve mücanebet eyliyesiz deyu.

23 R 36 (28 Ocak 1821)
.Ba mühr-i vezir-i mükerrem devletlu Mehmed Rüşdü Paşa mutasarnf-ı Ankara ve Kangırı
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delil taifesinin bir haylı tecavüzlerde bulunduklarının öğrenildiğini,bu
defa adı geçen eşkıyanın Çankırı merkezinden "külliyetlü akçe ve es-
vab" istedikleri, verilmezse şehri basarız diye haber yolladıkları, bunun
üzerine halkın savunmaya hazır oldukları, bunun şeri'ata da uygun düş-
tüğü, gerektiğinde civar köy ve kasaba halkının da bunlara yardım et-
ınelerinin yerinde olacı:ı-ğınıbelirtiyord~8. Bu' emrin uygulanması ile
ilgili bir örnek vermekte yarar görmekteyiz.

1826 yılında Ankara sancağı'nda "Kadı Kıran" ünvanlıbir delil-
başı etrafına topladığı eşkıya ile Bala kasabasını basmıştır. Halk karşı
koymuş, çatışmada en az halkın on beygiri telef olı:n,uş,bir ki,şi ölmüş,
birkaç kişi de yaralanmıştı. Ayrıca ikibin kuruş masraf yapılmıştl9•

Kadı Kıran'la halkın başa çıkamadığını biliyoruz. Uzun yıllar 'Orta
Anadolu'yu kasıp kavuran bu eşkıya hakkında nihayet, görüldüğü yer-
de öldürülmesi ya da yikalandığında idam edilmesi için emir çıkmış,

\
ayrıca Asakir-i Hassa'dan Mirliva Namık Paşa komutasında top ve mü-
himmatla bir alay süvari ve bir alay da piy~deni~ İstimbul'dan yola
çıkarılması kararlaştJrılmıştı. Ancak bunu öğrenen Kadı Kıran, etrafı-
na topladığı adamlarının bir kısmını sağa sola dağıttıktan sonra, bulun-
duğu Boğazl~yan kazasından firar ederek Sivas tarafına geçmiş,ordan
da Delikli Taş Derbendinden geçerek Erzurum topraklarına girmiştir.
Erzurum valisi Es'at Paşanın kendisini izlemesi üzerine Kars'a geçmiş,
tutunariııyarak Tiflis'te Rus topraklarına girmiştir. Ancak Rus gene-
rall~riyle yapılan temas Sonunda Kadı Kıran ıidamları lIe yakalanarak

\ Osmanlı makamlarına teslim edilmiştilo.

II. Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra, Anado-
lu'ya dağılan Ocak mensupları çoğu yerde delillerle birleşerek, soygun
yapmayı sürdüimüşler, araya Osmanlı-Rus ve Osmanlı Yunan savaş-
larının girmesi içerde yeterli önlemlerin alınmasını güçleştirmiştir. An-
cak Osmanlı Rus harbinİn sona ermesiyle (1829) artık kontrolleri mjim-
kün olmıyan kapu halkı menşeli delil'ler resmen ort~dan: kaldırılmıştır.
Böylece uzun yıllardan beri halkın başına bela olan kapusuz eşkıyanın
kaynağı kurutulmuşturlı. Girışilen askerı yenili~ler sonunda, 1834-
1836 tarihleri arasında 'bütün ülkede re~f askeri teşkilatı kurulmuş,

8 Ankara Şr. Sc. 223, belge ~07.
9 Ankara Şr. Sc. 224, belge 203.
10 'l'akvİm-i vekayı, defa 70.
II Lütfi, Tarih-i Lütfi, C. II, 8. 191-193. Ve Takvim-i vekiıyı, defa 73.
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böylece vali, mutasatrıf ve müteselIimlerin kapılarında asker besleme-
lerine' gerek kalmamıştır. Ancak, Tanzimat'ın ilanına kadar kapı hal-
kından gelme kimselerle asker kaçaklarının sebep oldukları olaylar es-
kisine oranla azalmakla beraber devam etmiştir.

Tanzimat'ın ilanı sıralarında Anadolu'da iç güvenliği sık sık bo-
zan bir grup daha vardır. Bunlar göçebe aşiretlerdir. Tanzimat öncesine
özgü bir durum olmamakla beraber, konumuz gereği bun,ları da ele, al-
mak gere:kmektedir. .

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu dönemin öncelerine uza-
nan geçmişleri bıilunan Anadoludaki göçebe 'aşiretler, Cumhuriyetin
.ilanına kadar giderek azalmakla birlikte yaşamlarını sürdürmüşler, gü-
nümüze biletek tük de olsa erişebilmişlerdir: Bunların ortaya çıkardık-
ları sorunlar asırlar boyu niteliklerini korumuş,-ancak genel iç güvenli-
liğin korunamadığı dönemlerde yerleşik halk için tehlikeli durumlar
yaratmışlardır. Tanzimat'ın Hanı sıralarında da imparatorlukta çeşitli
etkenlerle iç güvenlik iyice bozulduğundan, göçebe aşiretler dilediklerin-
cehareket etmekle ortaya 'büyük sorunlar çıkarmışlardır. Bunlar sürü-
leriyle yaylalara çıktıklarında çoğu kez kendilerine resmi güzergah ola-
rak gösterilmiş yollardan geçme yerine, yerleşik halkın ekin, bağ ve
bahçelerinden yahut ekili arazinin yakınlarındaki yollardan gitmeyi
yeğ tutmuşlardır. Yayla dönemi bitince yani ,kışlaklara döndüklerinde
ikinci kez halk~ ekin ve ürününe zarar ver~ekteydiler. çoğu gözüpek,
silahlı olan aşiret mensupları. yalnız halkın ürününe zarar vermekle kal-
. mıyorlar, bazen de göz koydukları kız ve gelinleri zorla kaçırıy~rlardı.
Örneğin, Karaman valisi AliPaşa'ya, Ankara ve Çankırı sancakları muta- .
sariıfı Vezir M. Nurullah ile Kayseri ve Bozok sancakları mutasarrıfı Vezir
Osman Paşa'lara veburalar kadılarına Eylül1824'de gönderilen ferman-
dan öğrendiğimize göre Şorba kazasındaki yaylaklarına çıkan Ekrad tai-
fesi, kışlaklarına döntnceye kadar geçen sürede, tarla ve otlaklarını bun-
ların hayvanlarından korumayagidenleri dövdükleri gibi, ayrıca bu kaza
halkının iki bin'e yakın koyun-keçi ile 350'den fazla beygir ve kısrak,
200 kadar kara sığır ve öküz ile 65'den fazla nıerkeblerini gasb etmiş-
le~di. Huzur-ı şer'e (mahkemeye) çağrıldıkları halde gelmedikleri,
Taşh Şeyh köyünden Mehmed adlı. kimsenin bakire kızına da zorla te-
cavüi ettikleri,. bazı evleri basıp eşya aldıkları, karşi koymak isteyen-
leri dövdükleri; yine Şeyh Bızınh aşireti halkının ise bu yıl içinde geçen
seneye oranla on kat daha fazla hayvanı gasbettikleri, iki kişiyi ölQitr-
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dükleri; Murtazaabad Kazasmın çeltik ve bostanlarına kı;ıyunlarını salı-
vererek harab eylediklerine dair şikayetler olduğunu öğreniyoruz. Böy-
lesi olaylarla ilgili Karıpazarı ve Çerkeş naiplerinin ilamlarıyle, halkın
dilekçeleri de Padişah'a sunulmuştu. II. Mahmut! bütün bu şikayetler
üzerine valilerden zorbaların yakalanarak adalete teslim edilmelerini.
istemekle yetinmişti12• Ne var ki uzun bir süreı bunları adaletin karşı-
sına çıkararak cezalandırmak mümkün olamamıştır. Gerçi yapılan şi-
kayetlerde abartılmış hususların olması. mümkündür. Ama :gerçek şu-
dur ki, bu dönemde Anadolu'da hükümet, güvenliği sağlıyacak güçte
değildir. çoğu kez, yöneticilerleeşkıya işbirliği yapmış olduğundan
halk bunlarla başa çıkamaınıştır. Örneğin, Badıllı ,aşireti Beyi Osman
Bey, etrafına topladığı adamlarla ~şkıyalık yaptığı için 1831 yılında
Ankara'y~ s.ürülm.esi kararlaştırılmışken, bu kişi firar etmiş, yanına
aldığı 100 kadar Kürt'le Bozok Sancağı Mütesellimi Seyyid Said'in
yanına sığınmıştır. Arada sırada adamlarını etrafa salarak soygunculuğa
devam etmiştir. Nihayet Sadrazam kavaslarından İbrahim Ağa müba-.
şir olarak mütesellim'e gönderilmiş, Osman Bey'in teslim edilerek sür-( .
gün yeri olan Anka:ı;a~yayollanması emredilınişti13• Emir 1834'de veril-
diğine göre demek ki mütesellim, üç yıl boyunca sürülmüş birisini ya-
nında barındırmaktan çekinmemiştir.

i

Güney ve Doğu Anadolu'da bU:dönemde iç güvenlik daha da sar-
sılmış bulunuyordu. Bir çok aşiret, nüfus sayımını yaptırmak isteme-

c miş, yenilik hareketlerinden kuşkulanan derebeyler II. Mahmut dö-
neminden itibaren devleti uZun yıllar uğr~ş1Jırmışlardır.Bu tür isyanlar
iç güvenliği bozucu hareketler olmakla birlikte kapsam' ve nitelikleri
daha değişik olduğu içinburadaetraflıca ele alınm.ıyacaktır. Ancak şu
kadarını bellr1Jelimki Dersim ve Hani dolaylarında başlıyan bu tür bi~
isyanı (1830-,-1834)Sivas valisi Reşit Paşa güçlükle bastırdıktan sonra
göçebe aşiretlerden bir kısmını mecburl iskan'a tabi tutmuştu14• Bu
Paşa, doğuda irili ufaklı bir çok isyanı bastırdıktan sonra Revandız'da
isyan eden Bey'in üzerine yürümüş, ~nu da yenip dönerken Diyarbakır
yakınlarında hastalanarak ölmüştü. Yerine atanan Hafız Paşa da is-

i .
yancılarla uğraşmış, özellikle Sincar ve Akçadağ taraflarında başkal-

12 Ankara Şr. Sc. 223, belge 1971.
13 Ankara Şr.••Sc. 236, belge 31
14 Takvİm.İ vekayı, defa 123, 124;
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dırmış Yezid'leri tenkilde haşarılı olduğu için Padişah tarafından tal-
tif edilmiştils.

Aşiretlerin sebep oldukları olaylar sadece bunlar değildi. Bütü-
nünü tek tek anlatmakta yarar görmüyoruz. Verdiğimiz birkaç örnek
onların sebep oldukları olaylarınniteliğini kavramamıza yeter sanırım.
Tanzimat mal ve can güvenliğini sağlamayı amaç edindiğinden aşiret-
ler sorunumi çözmey~ büyük özen göstermiştir. Özellikle göçebe aşi~
retleri yerleştirme girişimleri 1839'dan başlıy~rak hızla gelişme göster-
miş ve bir çok aşiret toprağa bağlanarak, halkın huzuru kısmen de
olsa sağlanınıştır.

Söz konusu ettiğimiz dönem Türkiye'sinde iç güvenliği korumak,'
vali ve mütesellimlerin görevi idi. Bunlar kendi olanakları ile kapıla-
rında besledikleri 150-200 kişilik kapu halkı vasıtasıyla asayişi koru
makla yükümlüydüler. Ancak, daha önce belirttiğimiz gibi vali ve mü-
tesellim'lerin adamları güvenliği koruma yerine bozmayı kendilerine iş .
edinmişlerdi; Nitekim ~unu anlıyan II. Mahmut, Delil teşkilatını or-
tadan kaldırmak zorunda kalmıştı. 1926'dan sonra merkezi ve daimİ
ordu kurulunca güvenliği sağlama işi bu kuruluşa devredildi. Büyük
ayaklanmaların bastırılmasında nizamİ askerler önemli başarılar elde
ettiler. Ancak, eşkıyalık,hırsızlık, soygunculuk olaylarının önü bir tür-
lü alınamadı. Redif askeri teşkilatı kurulunca da bu askerlere böylesi
olayları önleme görev~eri veı:ildi. Önemli kavşaklar ve derbentlerde nö-
bet tutmaya başladılar. Ayrıca şehir merkezlerinde devriye gezdiler.
Tanzimat'ın ilaqıyle bugünkü jandarma teşkilatının başlangıcı ol~n
Zabtiye kuvvetlerioluşturuldu. Böylelikle kısmen de olsa iç güvenlik
sağlanır oldu.

Hükümetin aldığı tedbirlerin yanısıra şehir ve k~za halkı da gü-
venlikleri için bazı önlemleralmışlardır. Özellikle esnaf yiğitbaşıları,
bedesten bekçileri ve maha~le bekçilerinin, koruc~laİın hizmetlerini
belirtmek gerekir. Bunla:ı:ın dışında mahalle imamları ve muhtarlar
kendi bölgelerinde güvenliği sağlamakla sorumlu tutulmuşlardı. Onlar
da eski bir gelenek olan halkı bir birine kefil etme yoluyla bunu başar-
mayaçalışınışlardır .

Kadı ve naibleringüvenliği korumak için bu dönem de pek etkileri

15 Takvim-i Vekayı, defa 157. Ayrica.SivasMüzesi, Sivas Şeriyye Sicilleri, defter no: 19,
sayfa 5, 6, 7. de fazla bilgi bulunmaktadır.. ,
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olmamakla beraber, hazi şehirlerde CeHlli olayları sırasındaki tedbir-
lere benzer önlemler aldıkları da görülmektedir. Ankara Sancağına 'bağ-
lı Bala, ve Suğla kasabaları halkı kendi güvenliklerini korumak için ara-
larından birisini "Bölükbaşı" seçmişlerdi. Bölükbaşılar' yanlarına yine
halktan on nefer sekban, bir alemdar bir de çavuş alıyorlardı. Böylece
ondört kişilik iç güvenliği sağlama timi oluşturulmuş oluyordu. Görev-
leri bağlı oldukları kasabayı' eşkıyanın şer'inden korumaktıl6. Bunlara
gördükleri hizmet karşılığında kasaba halkınca bir ücret verildiğini
tevzi defterlerinin tetkiki bize göstermektedır. Ancak şunu önemle
helirtmeliyiz ki Ankara s~mcağıdışında böylesı.bır kuruluşun olu.polma-
dığını saptıyamadık. Ayrıca '1826'dan sonra Ankara"da da Bölükbaşı-
larla ilgili kayıtlara raslamadık.

Osmanlı İmparatorluğunda iç güvenliğin korunması için başvuru-
lan en önemli önlem. hiç şüphesiz bir şehirden diğerine veya köylerden
şehirlere göçü önlemek için girişilen çabalardır. Bunun için seyahat
hürriyeıi çok sıkı kurallara bağlanarak denetimaltında tutulmak isten-
miştir. "Men'-iMürur" diyeadlandırılan usul söz k()nusu ettiğimiz dö-
nemde ortaya konmuş değildir. Ancak ne' zaman saptandığını kesin
olarak belirliyemediğimi,z bu usulün uygulanması hakkında bilgi, ver-
mekle yetineceğiz.

Osmanlı imparatorluğunda kökü 16. yüzyıla kadar uzanan nüfus
hareketleri, özellikle başta istanbulolmak üzere belli başlı büyük şe-
hirlere kırsal kesimlerden göç etme eylemi Tanzimat'ın ilanı sıralarında
da sürmekteydi. Halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının yanı-
sıra can ve mal güvenliği açısından da daha emin gördükleri şehirlere
yö~elmeleri deVl'in yöneticilerini güç durumda bırakmıştı. II. Mahmut
devrine gelinceye kadar istanbul'a göçü önlemek için çareler arandı-
ğını, üç-beş yılda bir şehrin her tarafında ar~ma ve yoklamalar yapı-
larak işsiz güçsüzlerin saptanarak geldikleri yerlere göıiderildiklerin'i
biliyoruzl?o Ne var ki aradalİ çok geçmeden bunların gerisin geri döndük- '
leri de anlaşılmaktadır.

III. Selim, yeni bir anlayı~la giriştiği ıslahatta önemli başarılar
elde etmeyebaşladığı sırada Kabakçı Musta~a isyanını bastırmakta

16 Ankara Şer, Sc. 194, belge 80,
17 Bak. Prof. Dr. M. Aktepe; XVII. asrın ilk yarısmda İstanbul'un Nüfus Mes'elesincı

Dair Bazı Vesikalar, t.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. IX, Sayı 13, S. 1-30.
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orduyu kullanmak istememesi sonunda anarşiy~ yenik düşerek hayatın,
dan oldu. Bu isyanda rol aJanların bir kısİnı İstanbul'a çeşitli yollarla
gelmiş olan .işsizlerdi. Özellikle Osmanlı-Rus, Osmanlı-Fransız savaş-
larının o~taya çıka;dığı ekon~~ik' bunalım sonunda bu şehre gehinlerin
sayısında büyük. artış olmuştu. Savaşlar biter bitmez Padişah, bunları
gerisin geri geldikleri yerlere göndermeküzere harekete geçmişti. Es-
nafın ve iş yerlerinindenetimi yapılarak işsizler saptanmış, şehrin yiye-
cek sorununu çözümlernek ,İçin bazı önlemler alınmıştı. Ancak belirt-
tiğimiz gibi sözü edilen isyanla herş'eyaltüst olmuş, iç güvenlik yeniden
iyice 'çıkmaza girmişti. IV. Mustafa'dan sonra yönetimi eline alan
II. Mahmut'u bekliyen sorunlar çoktu. Bunların başında güvenliğin
sağlanması geliyordu. Yeniçeri Ocağı var oldukça bu alanda önlemler
almakgüçtü. II. Mahmut 1826 y~kadar çevre edinme ve olup bitenleri
anlamak için bekledi. Ocağı kaldırdıkJ;an sonra önemli yenilik hareket-
lerine girişti.,

Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonJ'~ Anadolu ve Rumeli'ce
bulunan veya memleketlerine gi>ıderil~iş olan ocak mensuplarının tek-
rar İstanbul'a dönmelerini önlemek önem kazanmıştır. Bu nedenle II.
Mahmut, daha ,17. yüzyılda uygulanmaya k~nulan bir usulü kı.ı:raİ1aş-
tırarak bir yerden başka bir yere gitmeyi izne 'bağlamıştır. Ocak kaldı-
rıldıktaın hemen sonra Rurnelive Anadolu'da görev~i yöneticilerle kadı
ve diğer görevlilere 'gönderdiği emirlerle, yeniçeri eşkıyasının din ve
devlete ihanet, Allahın Kitabına muhalefet ettikleri için ocaklarının

" ! ' .
söndürüldüğü, gerekli cezaların verildiği açıklanıyordu.Bu arada eski-
den beı.i uygulanmaktao~an, fakat bir süreden beri uyuımıyan "yok-
lam~" işine yeniden girişiidiği, ne yaptıkları belli olmıyan Etrak ve Ek-
rad {aifeleri ile hamal, manav, tellak gibi bir kısım ihtiyaç fazlası esna-
fın yedine mürur tezkeresi verilerek İstanbul'dan çıkarıldıkları bildiri.
Hyo;rdu. Fermaı:ı'a göre İstanbul'da kolaylıklaakçe kazanmaya aiış~
mış olduklarındanvilayetlerinde. ikamet ve diğerleri gibi ziraatle uğraş.
mak istemİyecekler, çok geçmeden "asılsız birer ,masıahat peydıasiyle
memleketlerinden tezkere alarak üçer beşer yine Der-i saadete gelme-
ye ... :"başlıyacaklardı. Bunu önlemek için öncekinden daha fazla dik.
kat, edilerek "o misillü çift ve çubuk kaçkını birtakım Etrak ve 'Ekrad
ve sair baş~ boş" kimselerin İstanbul'a gitmeleriı:..eizin verilmemesi i,s-
teniyordu18• '

18 Ankara Şr. Sc. 224, belge 267.
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Diğer bir fermanda da Yeniçerilerden olup, vilayetlerde bulunan-
larda~ kendi hallerinde olmıyanlarından İstanbul'agelmek istiyenler
olursa bunlara asla "Mürur Tezkeresi" verilmemesi emr edildiğinden,
vali ve mutasarrıflar da buyrultuI!1rla kadı ve ilgilileri uyarın.ışlardı19.
Bir taraftan izin vermemek yolu ile İstanbul'a akın önlenmek istenir-
k~n,.öte yanda da 1826'da İhtİsab Nezareti kurulmuş şehrin güvenliği
büyük ölçüde bu nezarete bırakılmıştı. İhtisab Nezareti Nizamnamesine
men'.i mÜrur ile ilgili hükümler konulmuştu. Buna göre, İstanbul'a
Anadolu ve Rumeli'den gelecek olanlar ya işlerini görmek veya bır iş
bulup çalışıhak için ,varacaklarmdan, iş arayacakları engellemek üzere,
öncelikle İstanbul, Üsküdar, Galata .ve Boğaziçi iskelelerinde ne kadar
hamal ve kayıkçi varsa tesbit edilerek kefil'e bağlanacaklardır. Bütün
işyerlerinde çalışanların 'kimliklerini gösterir defterler düzenlenecek,
yeniden hiç kimse işe alınmıyacaktır. Bu defterler İhtisab Ağa'sına tes-
lim edilecek, kayıtlarda görülenden daha fazla işç, çalıştıranlar hakkında
gerekli işlem derhal yapılacaktı" ..... men'-i mürur maddesine kema-
,liyle i'tina ve dikkat ve bir kimesnenin Der-i saadet'e gelınesi iktiza
eyledikte mahallinden alacağı mürur tezkeresinde masıahat veyahut
ticaretveyahut asker yazılmak zımnında velhasıl ne içün geldiği beyan
ve terkiın ve iktiza edeniere şediden tenhih ol~ınarakRumeli'den gelen-
lerin tezkerelerine bakmak üzere Bostancıbaşı köprüsünde çend nefer
ile İhtisab Ağa'sının müstakim ve .mu\emed birer adamı ikame olu-
nup .... " gelenlerin tezkerelerini kontrol ettikten sonra üzerine "ihtisab 'a"
diye kayıt koyacaklar, ayrıca Tavukçu yolundan gelip giden ne idiği
belirsiz bazı kimseleri kontrol için de İhtisab Ağa'sının bir adamı da Ya-
rımburgaz'da olan derbentçilerin yanında bulunacaktır.

. .J

Kontrolden geçip şehre girenler, doğruca Çardak'da ki Ihtisab
Ağası konağına varıp elinde buluna,n tezkereyi gösterecektir. Tezkereler
burda bulundurulan deftere kaydedildikten sonra giriş kapılarında bu-
lunan görevlilerin haftada bir gönderdikleri defterlerle karşılaştırıla-
cak, böylece gizlice şehre girilmesi önleiıecekti20•

İstanbul için alınan bu tedbirler de yeterli olamamıştı. Şehre çe-
şitli yollarla insan akını devıım etmişti. Sorunun ekonomik ve sosyal
yönlerinibilmeden, cezalandırma ve denetleme yöntemleriyle başarı

19 'Sivas Şr. Sc. defter 14, sayfa 109.
20 (Ergin), Osman Nuri; Meeelle.i Umur.ı Belediye, I,s. 341-342'de bu nizamname ya"

yınlannııştır.



56 MUSA ÇADIRCI

elde edilmeyeceğini devrin yöneticileri anlıyamamışlar ya da temelden
çözüm yoluna gitme zor olduğundan böyle davranmışlardır.

Osmanlıimparatorluğunda' Tanzimat'ın ilanı sırall:ııında vatan-
daşların yurt içinde seyahat edebilmeleri için almak zorunda hulun-
dukları izin belgesine "mürur' tezkeresi" deniliyordu. Bu helge 1831
yılıı:ı:akadar kaza ve kasabalarda kadı ve naibler tarafından verilirdi.
Başka bir şehre gitmek istiyen, öncelikle mahallesi imamından, nereye
ne amaçla gittiğini gösterir bir "pusula" alıyordu. Kadıya gidip bunu
gösterdikten ve bir ücret ödedikten sonra ondan "mürur tezkeresi"
alıyordu. Ancak ıo-15 akçe karşılığında ilgililerin tezkere verilmemesi
gerekenlere de belgeyi vermeleri sonucu yeni bazı önlemler alınmıştır21•

1830 genel nüfus sayımından sonra sancak İıierkezlerinde defter
nazırlıkları ve bunlara bağlı olarakkasabalarda da "mukayyid"lik ör-
gütüoluşturuldu22• Yolsu~lukları önlemek amacı ile mürur ,tezkeresi
verme yetkisi 1831 yıl.ından başlanarak defter nazırlarına verildi. Yeni
düzenlemeye göre, tezkere almakistiyen 'yine mahallesi imamından
(muhtarlık örgütu oluşturulunca muhtardan) ya da varsa mukayyi-
dinden pusula alacak, bununla kadıya gidip i'lam istiyecek ve nihayet
'ilamla pusulayı defter nazırına götürüp bu işe ayrılan deftere geçirt-
tikten sonra mürur tezkeresini alabilecekti. Bu belgede, alanın nereye,
niçin' gittiği, kimde kaç gün kalacağı. açıkca belirtiliyordu. Ayrıca vak-
tinde döneceklerine dair bir de kefil göstermek zorunluğu bulunuy~rdu.
Mürur tezkeresine alanın, adları, varsa ünvanları ve bahalarının isimleri
yazılıyor, başkalarının kullanmamaları için deeşkalleri belirtiliyordu.
(Uzun hoylu, bıyıkIı, kara gözlü vb. gibi).

.-21 Men'.i miirur'un sağlanması için kadı ve yöneticilere merkezden sık sık emirler gön-
derilmiştir. Yol izni verilirken rüşvet alınmaması her defasında hatırlatılmış olmasına rağmen,
şer'iyye sicillerinde yapılan yolsuzluklarla ilgili sayısızbelge bulunmaktadır. Ayrıca ilgilileri
tehdit ederek tezkere alanlara da raslanmaktadır (Bkn. Bursa Arkeollji Müzesi Bursa ŞI'. SC.
Defter 312, s. 3. '

22 Bilindiği gibi Osmanlı-Rus savaşının bitiminden sonra 11. Mahmut, 1830-1834 yılları
arasında bütün imparatorlukta genel bir nüfus sayımı yaptırmıştı. Sayım sonuçların;n değerlen-
dirilmesi ve nüfus işlerinin yürütülmesi amacı ile İstanbul'da Ceride Nezareti kurulmuş, sancak
merkezlerinde ise bugünkü nüfus müdürlüklerine benzer "Defter Nazırlığı"örgütü oluşturul-
muştu. Şehrin büyüklüğüne göre bir nazır ve birkaç katipten oluş~ bu dairede görevalanlara .
maaş ödeniyordu. Küçük kasabalarda.ise rnukayyidler bulundurulmaktaydı. Fazla bilgi için
şimdilik bkz. "Tanzimat'a Girerken Türkiye'de Şehir İdaresi, Ankara 1972, s., 87-94. (Basıl-
marnış doktora tezimi) DTCF Yazma Eserler Kütüphanesi No. 151.
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Bu usul Tanzimat'ın ilanından sonra da uzun yıllar yürürlükte
kalmıştır. Ancak alınan tedbirler~ rağmen, )':01 güvenliği sağlanamamış,
çeşitli hilelerle tezkereli veya tezkeresiz pek çok kimse büyük şehir-
lere akın etmiştir. Özellikle iş aramak, askerlikten ve vergilerden kaç-
mak ama-cıyle İstanbul'a insan göçü devam etmiştir.

İç güvenliğin korunması amacı ile şehir ve kasabalarda baş vurulan
bir diğer yol da mahalle h.alkının birbirlerine kefil edilmeleri idi. Bütün
mahaı'Ieye de imamla 'muhtar kefiloluyor, muhtarlara ise im~mlar kefil
ediliyordu. Böylelikle mahallede hırsızlık Ve benzeri güven bozucu ey-
l~mlerin önü alınmak isteniliyordu. Suç işlenip te suçlu bulunmazsa o
.mahalle halkı bütünüyle sorumlu tutuluyordu. Bu usul de Tanzimatın
ilanından çok öncelerine kadar uzanmaktadır. Her mahallede birbirle-
rine kefilolanları gösterir defterler sancak veya eyale:t. sorumlusuna
veriliyordu. Örneğin Kayseri ve Bozok sancakları mutasarrıfı Osman
Paşa'nın isteği üzerine, Kayseri'de halk anlatıldığı şekilde kefile bağ-
landıktan s'onra tanzim edilen defterin bir suretimutasarrıfa gönderil-
mişti23• Diğer tarafta şehirlere ticaret veya iş takibi için gelenler, kal.
dıkları süre için kendilerine halktan bir kefil bulmak zorunda idiler.
Hanlarda kalanlara, hancılar, hancılık yapanlara da "Hancılar Kethü-
dası" kefil edih:~ıekteidi. Buralarda kalanların isimleri dü:>;enlişekilde
deftere geçiriliyor, Defter Nazırı istediğinde kendisin'e 'gerekli bilgi-
ler veriliyordu. Böylece istendiği an şehrin bütün hanıimiıda kimlerin
kaldıklarını saptama olanağı bulunmlIştu. Hanlardan ayrılanlar' isim-
lerini sildirdiklerine dair kaldıkları yerin görevlisinden "pusula" a~dık.
tan sonra Hancılarkethüdasına gidip pusulalarını imzalatıyorlar, daha
sonra Defter Nazırına gidip, defterden de sildirİp mürur 'tezkerelerini
alabiliyorlardı.

Hanlar dışında, kahvehane, dükkan ve diğer iş yerlerinde geceleri
yatıp kalkanlar (çırak ve işçiler) için de aynı kurallar uygulanmaktaydı.
Bunlara esnaf kethüdaları kefil edildiği gibi' isimleri de defterlere yazı-
lı idi. A,ralarına dışardan birisinin karışması böylelikle önleniyordu,.

Büyük şehir merkezlerinde, medrese öğrencileri içİn de benzeri
önlemler alınmaktaydı. Medresede öğrenimini sÜrdürenler izinli ayrıla-
cakları zaman müdenisleri kendilerine kefil edildikten ~onra mürur
tezkeresi alahiliyorlardı. Yeniden kaydolacak öğrenci, öncelikle kendi-

23 Ankara Etnoğrafya Müzesi, Kayseri Şr. Sc. defter 193, sayfa 169.
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sıne şehirli güvenilir bir kefil bulmak zorundaydı. Bundan sonra ka-
dıya başvurup ismini medrese defterine yazdırıp kaydolması) sonra
Defter Nazırına gidip ayrıca işlem yaptırması zorunluydu24•

Şehirlerde güvenliğin korunması için başvurulan bir yönte~ de
halktan silah toplanmaH idi. Özellikle müslüman olmıyanlar için sık
sık baş vurulan 'bu işlem, 1822'de Ankara'da Rum ve Ermenilere uygu.
lanmıştı. Toplanan sila~lar sayılıp tasnif edildikteIl sonra kaılı ve hazır
bulunanların huzurunda deftere geçiriliyor, sonra '~ale dizdarına teslim
ediliyordu. Ağustos 1822'de Ankara Ermeni ve RumIarından toplam,
177 adet tabanca, 146 adet tüfek, 104 bıçak ve kılıç toplanmıştı2s• Bu
silahlar. hakkında ayqca mütesellime de bilgi verilmişti.

Ta~zimat'ın il~nı sıralarında Osınanlı İmparatorluğu" ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlarda çağ dışı kalmıştı.' Ordu . yeni bil'
anlayışla çağdaş biçimde örgütlenmek istenmiş ancak kısa sürede ger-
çek anlamda modern bir kuruluş halinegetirilememişti. Çok geniş top-
rakları elinde bulunduran İmparatorluk, yol ve benzeri ulaşım' güçlük-
lerinin yanısıra, bölgesel derebey güçlerin takındıkları tavırdan, ötürü
merkezı bir yönetimden de yoksundu. II.Mahmud'un bütün çabalarına
karşın, güçlü ordu teşkilatının gerçekleştirilmemiş olmasının yanısıra

. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ve elde ettiğibaşarılar, Anado-
lu'da hükümetin y~rlığını adeta silmişti.

Böyle bir ortamda bütün güçlüklere rağmen, iç güvenliğin sağlan-
ması için bazı çarel~re başvurulmuştur. Bunlardan en önemlisi, kapı
halkı örgütünün kaldırilması, aşiretleri iskan teşebbüsü ve meh'.i mü-
rur usulünün uygulanmasıdır. Ancak bütün iyi niyetler .olumlu sonuç
vermemiş, Tanzimat yönetimi bilinenlere yeni önlemler eklemekle bir-
likte ülkede uzun süre iç gü'venliği sağlıya~amıştır ~

24 Konya Mevlana Müzesi, Konya Şr. Sc. defter 73, sayfa 220-221.
25 Ankara Şr. Sc. 215, belge 206.
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