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Kafkasya; Bat#da Karadeniz k#y#lar#ndan do!uda Hazar Denizi'ne kadar
olan ve bölgenin belkemi!ini olu"turan, kuzeybat#dan güneydo!uya uzanan
Kafkas Da!lar#'n#n kuzey ve güney olarak ikiye ay#rd#!# bölgedir. Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin bulundu!u Güney Kafkasya'n#n yan#
s#ra, Kuzey Kafkasya'da ise Da!#stan, Çeçen-$ngu", Osetya, Kabartay-Balkar,
Abhazya ve Adige bölgeleri bulunmaktad#r.

Karadeniz ile Hazar Denizi aras#nda bir köprü gibi uzanan Kafkasya; çe"itli
topluluklar için binlerce y#ld#r geçit yeri oldu!u gibi, dünyan#n en eski yerle"ik
toplumlar#n# da bar#nd#ran bir bölgedir.

Bölgenin $slam diniyle tan#"mas#, daha binli y#llara gelinmeden Araplardan
müte"ekkil $slam ordular# vas#tas# ile olmu"ken Araplardan sonra bölgede
$slam'# temsil görevini Selçuklu ve Osmanl# devirlerinde Türkler üstlen-
mi"lerdir.

Lala Mustafa Pa"a, Özdemiro!lu Osman Pa"a ve Ferah Ali Pa"a gibi komu-
tanlar#n faaliyetleri ile Kafkaslar#n kap#lar# Osmanl#lara aç#lm#"t#r.

Ruslar#n 1552 y#l#nda Kazan ve ard#ndan 1556'da Astrahan'# ele geçirerek
K#r#m'la irtibat kurmak ve Karadeniz k#y#s#nda yer edinebilmek amac#yla gi-
ri"ti!i istilâ hareketleri ile Gürcistan'# ilhâklar# ve ard#ndan tüm Kafkasya'ya
yönelik faaliyetleri her geçen gün zay#flayan Osmanl# Devleti taraf#ndan dikkat-
le takip edilmi"tir.

Osmanl# Devleti, 1829 Edirne Antla"mas# ile Kafkaslardaki nüfuzunu
büyük oranda kaybetmi"tir. Buna ra!men Müslüman Kafkas halklar# için
Osmanl# Devleti, Osmanl# Devleti için ise Kafkasya halklar# önemini korumaya
devam etmi"tir. Nitekim 1853-1856 K#r#m Harbi ve ard#ndan da özellikle
Ruslara kar"# yürütülen ve "Müridizm Hareketi" olarak ifade edilen mücade-
lenin Ruslar kar"#s#nda ba"ar#s#z olmas# üzerine Kafkasya'dan Osmanl# toprak-
lar#na yap#lan yo!un göçler bu kar"#l#kl# vazgeçilmezli!in göstergeleri olmu"tur. 

Bölge halklar# aç#s#ndan en yüksek ortak mensubiyet "uuru dinî kimlik üze-
rine oldu!undan, temel kayg#, dinî benli!in gelecek nesillerde de muhafaza
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edilebilmesiydi. Bundan dolay#d#r ki en çok korkulan ve tepki gösterilen husus,
kimliklerinin tehdit alt#na girmesi ve gelecek nesillerin Rus bask#s#yla
H#r#stiyanla"t#r#lmas# olarak görülmekteydi. "Rusya Devleti'ne terk olunan
mahaller ahalisinden olup, kendi vefat#ndan sonra #yâl ve evlâd# o tarafta
kalarak tanassur edece!i mülahaza ve havf#ndan nâ"i..." ifadeleriyle belgelere
yans#yan bu endi"elere kar"# konulamayaca!#n#n dü"ünüldü!ü hallerde ise ata-
lar#n vatan#ndan dahi vazgeçilebilirdi, çünkü oras# art#k "Daru'l $slâm" olmak-
tan ç#km#" olarak telakki edilmekteydi. Bu ve benzeri dü"ünceler; Osmanl#
topraklar#na yani bölge halklar#n#n Aktopraklar olarak ifade ettikleri Hilâfet
topraklar#na gerçekle"tirilen kitle göçlerinin temel hareket noktalar#ndan
birisiydi.

Osmanl$ Ar%iv Belgelerinde Kafkas Göçleri isimli iki ciltlik bu çal#"mada
Kuzey Kafkasya bölgesinden gelen muhacirlerle ilgili belgeler kullan#lm#"t#r.

Ba"bakanl#k Osmanl# Ar"ivi fonlar# taranarak yap#lan de!erlendirmeler
çerçevesinde belgeler; Muhacirler Hakk#nda Talimatlar, $skân, Yard#mlar,
Problemler ve Çözüm Yollar# "eklinde dört ana ba"l#k alt#nda toplanm#"t#r.

Göç ile ilgili genel konular#n ele al#nd#!# Talimatlar adl$ birinci bölümde;
"talimat" türündeki düzenlemelerden anla"#lmaktad#r ki; Osmanl# yönetimi tek
bir talimatla konuyu çözme yoluna gitmemi", durumun gerektirdi!i her "art
içinde bölgesel-idarî nizamname türü talimatlar yay#nlam#"t#r.

Osmanl# topraklar#na gelen ve gelecekleri haber al#nan göçmenler için
uygun iskân bölgelerinin temini için etütler yapt#r#ld#!# bu bölümde yay#nlanan
k#rk alt# konu ba"l#!# alt#ndaki belgelerde ortaya konulmaktad#r.

Osmanl# topraklar#na gelen muhacirlerin acil ihtiyaçlar#n#n giderilmesi,
geçici iskân yerlerine misafir olarak yerle"tirilmeleri, hasta olanlar#n muhacir
hastanelerinde tedavi edilmeleri, bula"#c# hastal#k tehlikesine kar"# karantinaya
al#nmalar#, kimi zaman bir günde birkaç bin ki"ilik gruplar halinde gelenler için
say#m, masraf belirleme ve bunlar# kayda geçirme i"lemleri, gerekti!inde
komisyon kurulmas# gibi hususlar da yine bu bölümün belgelerine yans#yan
hususlar aras#nda zikredilebilir.

"skân ba%l$kl$ ikinci bölümde; Muhacir iskân# için devlete ait mirî araziler
yan#nda, hanedana ait çiftlikler ve "ah#s arazileri de tahsis edilmi"tir. Tespit
edilen yerlerin, muhacir gruplar#n#n geldikleri bölgenin co!rafî "artlar#na uygun
olmas#na özel önem verilmi", meydana gelen aksakl#klar#n çözümü için büyük
gayret sarf edilmi"tir. $skan için belirlenen bu yerlere ula"an muhacirler, bir
müddet yerli halk#n yan#nda misafir edildikten sonra kendileri için in"a edilen
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evlere yerle"tirilmi"tir. Muhacir iskân# ile olu"turulan yerle"im birimleri, bazen
müstakil köy bazen de biti"ik mahalleler olarak planlanm#"t#r. Ancak kurulan
köylerin orman sahas# içinde olmamas#na dikkat gösterildi!i bu bölümdeki sek-
sen iki konu ba"l#!# alt#ndaki belgelerden takip edilebilmektedir.

Yard$mlar ba%l$kl$ üçüncü bölümde; Osmanl# ülkesine muhacir olarak
gelen Kafkasya Müslümanlar#n#n temel ihtiyaçlar#n#n kar"#lanmas# hususunda
yap#lanlar elli iki konu ba"l#!# alt#nda görülmektedir.

Gerek devletin gerekse yerli halk#n muhacirlere öncelikli olarak temel
ihtiyaç maddelerini sa!lad#!#, iskân gerçekle"tikten sonra ise sosyal hayat için
gerekli binalar; ibadet için cami, çocuklar#n e!imi için okul yapt#rd#klar#
görülmektedir. Bu binalar#n yap#m#nda hanedan üyelerinin, baz# vak#flar#n ve
halk#n ileri gelenlerinin öncülükleri dikkat çekicidir.

Problemler ve Çözüm Yollar$ ba%l$kl$ dördüncü bölümde ise; Yolculuk
esnas#nda; ihtiyaçlar# zaman#nda kar"#lanmayan muhacirlerin ta"k#nl#k yap-
malar#, iskân için kararla"t#r#lan yerlere gitmek istemeyi"leri, günlük yiyecek ve
tayinatlar#n#n temini gibi problemli durumlar ve çözümlerine ait elli alt# konu
ba"l#!# alt#ndaki belgeler bu grupta yer almaktad#r.

Sultan II. Abdülhamit'in saltanat#n#n ilk y#llar#nda haz#rlanm#" olan ve
K#r#m Sava"#'ndan itibaren Osmanl# topraklar#na göç eden muhacirleri cetveller
halinde gösteren bir defter de ekler bölümünde grafikler halinde de!er-
lendirilmi"tir.

Eserin son k#sm#na analitik indeks ve haritalar da eklenmi"tir. 
Çal#"mada eme!i geçen Devlet Ar"ivleri Genel Müdürlü!ü personeline

te"ekkür eder, ilgililere yararl# olmas#n# dilerim.
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Doç. Dr. U&ur ÜNAL
Devlet Ar"ivleri Genel Müdürü
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Caucasia is a region that expanding from Black Sea coasts to Caspian Sea
in the east and constituting backbone of the region, and that Caucasian
Mountains extending from northwest to southeast divide as north and south.
There are Daghestan, Chechen-Ingush, Ossetia, Kabardino-Balkaria,
Abkhazia and Adyghe regions besides South Caucasia including Azerbaijan,
Georgia and Armenia.

Caucasia extending as a bridge between Black Sea andCaspian Sea is a
region which has hosted the oldest settled communities of the world just as it
has been passage for various communities for thousands of years.

While meeting of the region to Islam religion occurred through the Islamic
armies consisting of Arabs, but after them Turks in the periods of the Seljuks
and Ottoman undertook representation duty of Islam in the region.

Caucasian gates opened to the Ottomans bythe activities of commandants
like Lala Mustafa Pasha, Özdemiro!lu Osman Pasha and Ferah Ali Pasha. 

Russia's invasion activities and annexation of Georgia and after them the
activities towards all Caucasia by seizing Kazan in 1552 and later Astrakhan in
1556 in order to contact with Crimea and to gain a place in the Black Sea coast
had been watched carefully by the Ottoman Empire which had weakened day
by day.

The Ottoman Empire largely lost its domination in Caucasus with the
Treaty of Edirnein 1829. Nevertheless the Ottoman Empire had kept its impor-
tance for the Muslim peoples of the Caucasus. Thus,mass migrations which had
been made from Caucassia to the Ottoman territories in the Crimean War of
1853-1856 and later the failure of the struggle named "Muridism Movement"
and operated against Russian had been signs of that mutual indispensability.

Essential anxiety was protection of the religious identity in posterity
because the highest joint conscience of belonging was on religious identity.
Therefore the most feared and reacted matter was seen as their identity being
in danger and Christianization of posterity by Russian pressures. Ancestors ter-
ritory could be left because of the anxieties reflecting to the documents as
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"…because of consideration and fear that their own family and children would
turn to Christianity after the death of people of the places abandoned to
Russian State", because there had been thought as out of "Daru'l-$slam-Islam
Land". These thoughts were one of basic points of mass migrations made into
the Ottoman Lands, namely lands of caliphate that the region peoples men-
tioned as White lands (Ak Topraklar in Turkish).

Documents about immigrants who came from Northern Caucasian region
were used in this two wolume-work named Caucasian Immigrations in the
Ottoman Documents.

Documents were collected under four main titles as Instructions About
Immigrants, Settlement, Contributions, Problems and Their Solution Styles in
frame of evaluations by scanning the funds of the Prime Ministry Ottoman
Archives.

In the first chapternamed Instructions examining general subjects about
migration; it is understood from arrangements in kind of "instructions" that the
Ottoman government didn't go to solve the matter by only one instruction, but
published instructions in kind of regional-administrative arrangement under all
conditions the case required.

It is explained in the documents under forty six titles in this chapter that the
studies had been made to provide suitable settlement regions for immigrants
heard about that they came and would come in the Ottoman lands.

Matters as providing urgent necessities of immigrants came to the Ottoman
lands, placement of them to temporary settlement places as guests, remedying
of patients in immigrant hospitals, taking them under quarantine against con-
tagion danger; counting, determiningof expenses and enrolling the works for
people who came sometimes in one day as groups of several thousands of pe-
ople, and establishing commissions in necessity, can be mentioned among mat-
ters reverberated to documents in this chapter. 

In the second chapter titled settlement; farms belonging to dynasty and pri-
vate lands beside state-owned lands were allocated for immigrant settlement. A
special attention was given to harmony of allocated placesfor geographic con-
ditions of the regions that immigrant groups came from, and great efforts was
made for solution of problems which occurred. Immigrants who reached to
places allocated for settlement were settled to the houses built for them after
they were entertained beside native people for a while. Settlement units com-
posed by immigrant placement were planned sometimes as separated villages

8
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and sometimes adjacent neighborhoods. However it can be followed by docu-
ments under eighty two titles in this chapter that attention was paid for those
villages not to become in forest land. 

In the third chapter titled contributions; activities made to provide main
necessities of Caucasian Muslims who came to the Ottoman country as immig -
rants are seen under fifty two titles. It is seen that both state and native people
initially provided main necessities, and they constructed buildings for social life,
mosque for prayer, school for children education after settlement fulfilled.
Pioneering of dynasty members, some religious foundations (vakif) and notab-
les are drawing attraction in construction of those buildings.  

In the forth chapter titled Problems and Their Solution Styles; documents
are in this group under fifty six titles about problems and their solutions as vio-
lence of immigrants whom their needs weren't provided, their reluctance to go
to places which were decided for settlement, procuring of their daily food and
payments during journey.

A register prepared in the first years of Sultan Abdulhamid II and exposing
in schedules the immigrants who had come to the Ottoman lands since
Crimean War is examined as graphics in appendix chapter. 

Analytic index and maps are supplemented to the last part of the work.
I thank to the personnel of General Directorate of State Archives who has

laboured for this work, and I wish it is useful for concerned.
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Assoc. Prof. Dr. U&ur ÜNAL
General Director of State Archives
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ÇERKES VE NOGAY MUHAC!RLER!N ANADOLU'YA YERLE"ME
!STEKLER!N!N ÖNCEK! MUHAC!RLERE UYGULANAN !MKANLAR

ÇERÇEVES!NDE KAR"ILANMASI
Osmanl! topraklar!na yerle"mek arzusuyla dönem dönem gelmekte olan ve
say!lar! bin be" yüze ula"an Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin yak!nda birkaç

bin ki"inin ilavesiyle arkas! kesilmeden gelmeye devam edece#inin haber
al!nd!#! / K!r!m'dan Dobruca Ovas!'na yerle"tirilen muhâcirlere 

Devlet taraf!ndan sa#lanan imkânlar!n Kafkas halk!n! da göç etmeye 
te"vik etti#inin anla"!ld!#! / Çerkes ve Nogaylar birbirlerinden 

ayr!lmayarak iskân için Anadolu'yu tercih ettiklerinden 
k!" bast!rmadan Adana ve Kütahya'da iskân edilen 

hem"ehrileriyle ayn! "artlarda yerle"tirilmeleri
8 Eylül 1859

Atûfetli efendim hazretleri;
Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de tavattun etmek arzusuyla pey der-pey

gelmekde olan Çerkes ve Nogay muhâcirleri hakk#nda Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan
kaleme al#nm#" olan mazbata Encümen-i Mahsûs-# Me"veret'de lede'l-k#râe
me’âlinden müstefâd oldu!u vechile bunlardan mukaddem gelmi" olanlar#n sâye-i
"evket-vâye-i cenâb-# mülûkânede sûret-i iskânlar# kararla"d#r#lm#" oldu!u halde bu
kere dahi bin be" yüz bu kadar nüfus gelmi" ve daha birkaç bin ki"i gelmek üzere
bulunduklar# haber verilmi" olup vâk#a revi"-i hâle nazaran bu muhâceret mad-
desinin arkas# i"leyecek gibi göründü!ünden ve bunlar#n burada bulunduklar# müd-
detce vuku‘bulan masraflar#ndan ba"ka beher familyaya birer hâne in"âs#yla ziraat-
leri için öküz ve tohum ve yemeklik itâs# lâakal alt#-yedi bin guru"a mütevakk#f ve
ileride daha ne mikdâr hâne ve nüfus gelece!i mechul olup Hazine-i celîlenin
ahvâl-i hâz#ras# hükmünce böyle külliyetli masâr#f#n ihtiyâr# ise cây-# mütâlaa
oldu!undan maslahat#n külliyât# dü"ünülerek bunlar hakk#nda bir esas tayini
lâz#meden bulunma!la ve bu hicret maddesinin esbâb-# mûcibesi baz# ifadâta göre
mukaddemâ gelip Dobruca Ovas#'nda iskân olunmu" olan K#r#m muhâcirleri
hakk#nda erzâni buyurulan eltâf-# seniyyenin oralarca münte"ir olmas# kaziyyesi
olup bu maddenin dikkat olunacak bir yeri dahi her ne kadar bunlar kendilik-
lerinden terk-i tebaiyyet ederek Saltanat-# Seniyye tâbiiyyetine giriyorlar ise de
ileride Rusya Devleti'nin haklar#nda bir gûne iddiâ-y# himâyet edememesi sûreti

1
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olma!la bu bâbda Rusya Sefâreti'ne tebligât-# lâz#me dahi icra k#l#nm#" oldu!u
anla"#lma!la ol bâbda deverân eden müzâkerât#n fezlekesinde bunlara olunacak
muâmele ya geldikleri yola iâde olunmak veya tan#lmamak veyâhûd kabul ile îvâ ve
iskân k#l#nmak üzere üç "#kdan ibaret olup muhâcirîn-i merkûme terk-i dâr u diyâr
ve ferâ-y# emlâk ve emvâl ederek zîr-i cenâh-# müstelzimu'l-felâh-# hilâfet-i uzmâya
dehâlet etmi" olduklar#ndan haklar#nda tard muâmelesi gösterilmesi lây#k-# "ân-#
âlî olmayaca!# misillü kendileri buraca kâr u kisbe gayr-# muktedir bir tak#m aceze
olmalar#yla ve mevsim-i "itâ dahi takarrüb etmekle hallerine b#rak#larak dûçâr-#
sefâlet olmalar#na dahi merhamet-i seniyye kâil olmayaca!#ndan îvâ ve iskânlar#
sûretinin tercih ve ihtiyâr# emr-i zarurî hükmünde bulundu!una ve bu misillü ahali-i
müslimenin derûn-# Memâlik-i %âhâne'de ve husûsiyle Rumeli taraflar#nda iskân#
hâlen ve istikbalen muhassenât# müstelzim oldu!u misillü mukaddemce gelip iskân
olunanlar haklar#nda ber-minvâl-i muharrer sefâret ile icra-y# muhâberât olunmu"
ve içlerinden muahharan terk-i tâbiiyyet eden olur ise arazi ve hâne vesâiresi zabt
olunmak üzere yedlerinden senedât al#nm#" oldu!u cihetle sâir sûretle dahi
mehâzire mahal kalmay#p "u kadar ki, Rumeli k#t‘as#nda nüfus-# $slâmiyenin teksiri
as#l arzu olunacak sûret iken mukaddemâ gelen muhâcirîne Dobruca Ovas#'nda
veyâhûd Rumeli'nin mevâki‘-i münasibe-i sâiresinde iskân olunmalar# için meclis-i
âlî-i mezkûrdan teklif olundukda kabul etmeyüp Anadolu taraflar#nda tavattuna
izhâr-# ra!bet etmi" olduklar#ndan ve Dobruca Ovas#'nda iskân olunan K#r#m
muhâcirleri hakk#nda ol taraf ahalisinin hayliden hayli muâvenetleri vuku‘bulup
Anadolu'da ise bu muâvenet maddesi mümkün olamamas# cihetiyle bunlara olacak
masâr#f taraf-# Saltanat-# Seniyyeye münhas#r olaca!#ndan bu sûret pek de matlûba
muvâf#k de!il ise de di!erleri gibi bunlar#n dahi Rumeli'ye gitmek istemeyecekleri
melhûz oldu!una binâen Konya ve Ankara ve Sivas havâlisinde iskânlar# münasib
olup fakat bunlar kabile kabile olarak hey’et-i mecmû‘alar#yla iskân olunmalar#n#
taleb ve istidâ etmekde ve ol mikdâr nüfusu idare edecek arazi-i hâliye bulunmas#n-
da mü"kilât görülmekde oldu!undan bunlar#n hâl-i mevki‘e göre birbirleriyle "id-
det-i karabetleri olan familyalar# birle"dirilerek mevâki‘-i münasibeye müteferrikan
yerle"dirilmeleri masrafca dahi ehveniyeti mûcib olaca!#ndan ol bâbda merkûm-
lar#n ikna ve irzâlar#na bir daha himmet olunmas# ve yine muvâfakat etmedikleri
halde art#k hey’et-i mecmû‘alar#yla tavtin olunmalar# çaresine bak#lmas# tasavvur
olunarak el-hâletü hâzihî bu tarafda bulunan tak#mlar#n rüesâ ve ulemâs# celb ile
kendilerine beyân-# hâl olundukda kendilerinin zaten terk-i dâr u diyâr ederek
Memâlik-i Hazret-i Padi"ahiye hicret etmeleri mahallerinde vergi vesâir tekâlif
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cihetiyle bir gûne müzâyakalar# olmas#na veyâhûd istihsal-i menâfi-i dünyeviye
emeline mebnî olmay#p mücerred zîr-i cenâh-# cenâb-# Hilâfet-penâhide müztaz#ll
olarak muhâfaza-i "eref-i diyânetle iktisâb-# fevâid-i uhreviye maksad#na mübtenî
olmas# cihetiyle haklar#nda nas#l muâmele olunsa mahz-# nimet bilecekleri derkâr
ise de Rumeli cânibine irsâl ve iskân olunmalar# sâye-i "evket-vâye-i hazret-i
Padi"ahi'de emel ve arzu etdikleri huzur-# kalb ve âsâyi"in baz# mütalaalar#na göre
adem-i husûlünü istilzâm edece!i misillü her kabile bir familya ve mecmû‘-# efrâd#
h#s#m ve akraba hükmünde olarak kadîmden beri yekdi!erin müzâheret ve
muâvenetiyle geçinme!e al#"m#" olduklar#ndan birbirinden ayr#larak iskân olun-
duklar# halde tayin edemeyip cümlesi mahv u telef olacaklar# beyân#yla birbirinden
tefrik olunmaks#z#n kabilece Anadolu taraflar#nda iskân olunmalar# husûsunu
kemâl-i tazarru‘ ve niyâz ile istirham etmekde olup fi'l-vâki‘ bunlar emr-i ta‘ayyü"
husûsunda me’lûf olduklar# hâle göre bulunduklar# mahallerde "imdilik çendan
muzâyakalar# olmad#!# halde eser-i diyânet ve $slâmiyet olarak taraf-# e"ref-i
hazret-i "âhâneye olan irtibât-# kavî-i sad#kânelerinden nâ"î z#ll-# zalîl-i cenâb-#
Hilâfet-penâhiye s#!#nmak i"tiyâk#yla gelmi" bir tak#m aceze olarak az çok mâlik
olduklar# emvâl ve e"ya ve me’lûf bulunduklar# âb u havadan ayr#lm#" olmalar# üze-
rine "imdi birbirinden dahi tefrik olunmas# ve bütün bütün ülfet ve marzîlerinin
hilâf# bir hâl ve hey’ete girme!e icbâr olunmalar# inkisâr-# kulûb ve peri"anî-i hal-
lerini müeddî olabilip bu ise me"hûd ve müsellem-i cihân olan merâhim ve e"fâk-#
celîle-i cenâb-# "ehin"ahiye muvâf#k dü"meyece!ine ve bunlar için vuku‘bulacak
masâr#f#n kabul ve tesviyesi emr-i zarurî ve tabii olarak sâye-i me‘âli-vâye-i hazret-i
mülûkânede gidecekleri mahallin emvâlinden ve münasib ve civar mahallerden
tertibi veyâhûd Hazine-i celîleden tedârik ve irsâli çaresine bak#larak mehmâ-
emken zarûret ve sefâletden vikâye olunmalar# ve mukaddemâ Adana ve Kütahya
taraflar#na irsâl olunanlar#n emr-i iskânlar# ne sûretle icra olunacak ise bunlar hak-
lar#nda dahi ol vechile muâmele olunmak üzere hemen mevsim-i "itâ gelmeksizin
Anadolu'da istedikleri mahallere gönderilmeleri ve sûret-i îvâ ve iskânlar#na dair
lâz#m gelen memûrîne evvelki yolda tenbihât ve talimât-# mahsûsa irsâl olunmas# ve
savb-# maksuda vusüllerinde ve gerek esna-y# râhda vuku‘bulacak masâr#flar#n#
tesviyeye kâfi akçe bulunmad#!# halde pek ziyâde müzâyakaya giriftâr olacaklar#
bedîhiyatdan oldu!undan ber-vech-i muharrer iktizâ eden mebâli!in tertibi husû-
sunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin himmet-i seri‘as#na havale k#l#nmas# sûretleri
beyne'l-huzzâr tensib olunmu" ise de yine her ne vechile emr u fermân-# merhamet-
beyân-# hazret-i tacdârî müteallik ve "eref-sudûr buyurulur ise mantûk-# münîfi
infâz olunaca!# ve mezkûr mazbata me"mûl-i nazar-# âlî buyurulmak için arz ve
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takdim k#l#nd#!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîmine ibtidâr olundu efendim.
Fî 9 S. sene 1276

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-i zîb-i tevkîr olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle zikr olunan

mazbata manzûr-! me‘âli-mevfûr-! cenâb-! Padi#ahi buyurulmu# ve suver-i muharrere
münasib ve yolunda göründü"ünden tensib ve istizân buyuruldu"u vechile iktizâlar!n!n
icras! müteallik ve #eref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i #ehriyâri muk-
tezâ-y! münîfinden olarak mazbata-i merkûme yine savb-! sâmî-i âsafânelerine iâde ve
tesyîr k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 10 S. sene [12]76 / [8 Eylül 1859]
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MUHAC!R !SKÂNI !Ç!N !ZM!R'!N BALAT OVASI'NDA KE"!F YAPAN
TEVF!K EFEND!'YE HARCIRAH VER!LMES!

Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin iskânlar! için $zmir'e ba#l! Balat Ovas!'nda
bulunan bo" devlet arazisinin ke"fi maksad!yla gönderilen Erkân-! Harbiye

Kola#alar!ndan Tevfik Efendi'nin yol masraflar!n!n 
Maliye taraf!ndan kar"!lanmas!

6 Aral#k 1859

Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin îvâ ve iskânlar# için $zmir Eyaleti dahilinde
kâin Balat Ovas# nâm mahalde bulunan arazi-i hâliye-i mîrîyenin ke"fi z#mn#n-
da mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahî ol tarafa irsâl ve izâm
olunmu" olan Erkân-# Harbiye Kola!alar#ndan Tevfik Efendi umûr-# memûresi-
ni tesviye ve ikmâl ile bu kere avdet ederek takdim eyledi!i bir k#t‘a defterde
gösterildi!i ve mahallî mazbatas#nda beyân olundu!u üzere ücret-i menzil
vesâir masâr#fât# üç bin yetmi" bir guru"a bâli! olmu" ve masâr#f-# mezbûre
hadd-i itidâlde olmas#yla tesviye ve itâs# husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
havalesi iktizâ-y# halden olarak zikrolunan defter efendi-i mûmâileyhin ol
bâbda olan müzekkiresiyle beraber leffen takdim-i pî"gâh-# âlî-i Vekâlet-
penâhîleri k#l#nm#" olma!la muvâf#k-# re’y-i sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyurul-
du!u halde ol vechile nezâret-i mü"ârünileyhâyâ i"‘âr-# keyfiyet buyurulmas#
bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 5 Cemâziyelevvel sene 1276

*

Atûfetli efendim hazretleri,
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme al#n#p melfûfât#yla beraber manzûr-#

me‘âl-i mevfûr-# cenâb-# Padi"ahî buyurulmak için arz ve takdim k#l#nan mazba-
ta me’âlinden müstefâd oldu!u vechile Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin îvâ ve
iskânlar# için $zmir Eyaleti dahilinde kâin Balat Ovas# nâm mahalde bulunan
arazi-i hâliye-i mîrîyenin ke"fi z#mn#nda mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye ol

2
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Mehmed
ve di&er Meclis-i Tanzimat üyelerinin mühürleri
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tarafa irsâl ve izâm olunmu" olan Erkân-# Harbiye Kola!alar#ndan Tevfik
Efendi'nin ücret-i menzil ve masâr#f-# sâiresi olan üç bin yetmi" bir guru"un
Hazine-i celîleden tesviye ve itâs# husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
havalesi tezekkür k#l#nm#" ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-# hazret-i
%ehin"ahî müteallik ve "eref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunaca!#
beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.

Fî 10 Ca. sene 1276

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-i zîb-i ibcâl olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle evrak-!

ma‘rûza manzûr-! âlî-i mevfûr-! hazret-i Mülûkâne buyurulmu# ve mebla"-!
mezbûrun tezekkür ve istizân buyuruldu"u vechile tesviye ve itâs! husûsunun
nezâret-i mü#ârünileyhâya havalesi müteallik ve #eref-sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-! Padi#ahî muktezâ-y! münîfinden olarak evrak-! merkûme
yine savb-! sâmî-i Âsafîlerine iâde k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 11 Ca. sene [12]76 / [6 Aral!k 1859]

*

Bâ-irâde-i seniyye Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin tavattun ve iskânlar# için
$zmir Eyaleti dahilinde kâin Balat Kazâs# arazisinin ke"f ve tahkikine memûr
oldu!um cihetle nizam#na tevfikan mahallinden mevrûd mazbatada gösterildi!i
üzere istihkâk-# çâkerânem olan yüz seksen saat mesafenin harc#rah#yla
masâr#fât-# çâkerânem merbûten takdim k#l#nan defterde gösterildi!i üzere
cem‘an üç bin yetmi" bir guru"a bâli! olup mebla!-# mezbûrun Maliye Hazine-i
celîlesinden itâ buyurulmas# bâb#nda emr u fermân ve lütf-# ma‘delet ve ihsân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

*

Bâ-irâde-i seniyye Balat Ovas# Kazâs#'nda tavattun ve iskân edecek muhâ-
cirînin taraf-# zî-"eref-i Devlet-i Aliyye'den irâe ve itâ buyurulacak arazi-i
hâliye-i emiriyeyi ke"f ve muâyene ve itmâm-# memûriyetiyle avdet-i âcizîye
de!in vuku‘bulan masâr#f#n mikdâr#n# mübeyyin defteridir.

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:00  Page 31



Cem‘an yekûn 3071 guru%

32

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Kazâ-i mezkûrda ge"t ü güzâr olu-
nan yüz seksen saatlik mesafenin
ma‘a-ücret menzil harc#rah#
Ber-mûceb-i mazbata mesafesi
180 saat
Beher saati 14 guru", 2020 guru"

$zmir'e hîn-i muvâsalatda hasbe'l-
memûriye nefs-i $zmir'de beytûtet
olunan oda icar# 11 yevm, fî-i beyt
8 guru", 88 guru".
Esna-y# avdetde kezâlik 8 yevm,
fî-i beyt 8 guru", 64 guru" 
[Yekûn] 152 guru%

$zmir'den hareket ve itmâm-#
memûriyetle avdet-i âcizîye kadar
refâkat-i kemterâneme verilen
süvari bârgiri me’kûlât# için sarf
olunan, 26 yevm, fî-i 9 guru", 234
guru".
Süvari-i merkûma verilen 50
guru"
[Yekûn]: 284 guru%

Kazâ ve karyelerde beytûtet olu-
nan oda icar# 23 yevm, fî-i beyt 5
guru", 115 guru"

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:00  Page 32



33

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:01  Page 33



34

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:02  Page 34



35

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:04  Page 35



!. DH, 448/29616

36

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:05  Page 36



NOGAY VE ÇERKES MUHAC!RLER!N!N OSMANLI TAB!!YET!NE
G!R!"LER!

$stanbul'a gelmekte olan Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin Rusya tebal!#!n!
terkederek Osmanl! tâbiiyyetine girdiklerine dair kendilerinden senet 
al!nmas! i"leminin, sefâretleri arac!l!#!yla Rusya Devleti'nden al!nacak 

olan yaz!l! belgeye dayand!r!lmas!n!n gerekli görüldü#ü
12 Ocak 1860

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Dersaâdet'e gelmekde olan Çerkes ve Nogay muhâcirleri e!erçi terk-i

teba‘iyyet ederek Saltanat-# Seniyye tâbiiyyetine girmekde iseler de Rusya Devleti
taraf#ndan ileride bunlar hakk#nda iddiâ-y# himâyet olunamamak üzere bu bâbda
Rusya Sefâreti'ne tebligât-# lâz#me icra k#l#nm#" ve mukaddemâ gelip iskân olu-
nanlardan mu’ahharan terk-i tâbiiyyet eden olur ise arazi ve hâne vesâiresi zabt
olunmak üzere yedlerinden sened al#nm#" oldu!u bu husûslara dair mukaddem-
ce takdim k#l#nan bir k#t‘a tezkire-i sâmiyede beyân ve i"‘âr olunmu" ise de
tebligât-# mezkûre ileride mü"kilâta sebeb veremeyecek muhâbere-i tahririye ve
mukâvele-i resmiye sûretinde midir tafsil-i keyfiyetin bi't-tahkik i"‘âr#yla beraber
iktizâs#n#n mütâlaa ve istizân olunmas# "eref-sünûh ve südûr buyrulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-# mülûkâne muktezâ-y# münîfinden bulunmu" olma!la ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 9 C sene [12]76
*

Atûfetli efendim hazretleri,
Dersaâdet'e gelip tâbiiyyet-i Saltanat-# Seniyye'ye girmekde olan Çerkes ve

Nogay muhâcirleri hakk#nda Rusya Devleti taraf#ndan ileride bir gûne iddiâ-y#
himâyet olunmamak üzere mukaddemce Rusya Sefâreti'ne icra olunmu" olan
tebligât âtide mü"kilâta sebeb vermeyecek muhâbere-i tahririye ve mukâvele-i
resmiye sûretinde midir tafsil-i keyfiyetin bi't-tahkik i"‘âr#yla beraber iktizâs#n#n
mütâlaa ve istizân olunmas# "eref-sünûh buyurulan emr u fermân-# hümâyûn-#
cenâb-# mülûkâne muktezâ-y# celîlinden bulundu!u resîde-i dest-i tekrîm ve ibcâl
olan tezkire-i aliyyeleri me’âl-i vâlâs#ndan ma‘lûm-# âcizî olmu"dur.

Mevrid-i ilhâmât-# Rabbanîye olan mübârek karîha-i seniyye-i hazret-i
Padi"ahî'den bu husûs-# lâz#mü'l-itina hakk#nda dahi sünûh ve sudûr buyurulan

3
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irâde-i hikmet-ifade-i cenâb-# z#llullâhî mahz-# kerâmet ve talimât-# saâdet-âyet
olmas#yla te"ekküren duâ-y# mefrûz-# hazret-i Padi"ahî ile tezyîn-i lisâna
ubûdiyyet k#l#nm#"d#r. Keyfiyet Hariciye Nezâret-i Celîlesi'yle lede't-tezekkür
muhâcirîn-i merkûmenin ibtidâ-y# vürûdlar#nda sûret-i kabul ve iskânlar#
dü"ünüldü!ü s#rada çünkü bu husûsun nazar-# dikkati câlib olan ciheti tâbiiyyet
maddesi olarak ileride devlet-i mü"ârünileyhâ cânibinden iddiâ-y# himâyet olun-
ma!a bir serri"te kalmamak için Rusya Sefâreti'ne tebligât-# resmiye icra k#l#nm#"
ise de cevab# te’ehhür ederek muhâcirîn-i merkûmenin pey der-pey kesret üzre
gelmesi cihetiyle Dersaâdet'de tevkifleri kâbil ve mümkün olamad#!#ndan bir
tarafdan iskân olunacaklar# mahallere izâmlar# umûr-# zarurîyeden görünmesi
üzerine yine mü"kilât-# melhûze-i âtiyeye mahal kalmamak için o makûlelerin
fîmâ-ba‘d tâbiiyyet-i Saltanat-# Seniyye'yi terk eylemeyeceklerine ve "âyed edecek
olurlar ise "imdi kendilerine verilen emlâk ve arazi kâmilen istirdâd olunaca!#na
dair yedlerinden senedler ahz olunarak pasaportlar#n#n dahi kay#dlar# terkîn
edilmek üzere cânib-i sefârete verilmesi sûreti ihtiyâr ve icra olunmakda oldu!u
misüllü bugün dahi bizzat Rusya elçisi Hariciye Nezâreti'yle mülâkât etmi"
oldu!undan bu maslahat üzerine tebligât-# sâb#ka tekrar olundukda bu adamlar
r#zalar#yla terk-i tâbiiyyet etdiklerine ve yedlerinden sened al#narak pasaport-
lar#n# dahi terk eylemi" olduklar#na binâen kendileri taraf#ndan bir gûne hakk-#
himâyetleri kalmam#" oldu!unu sefâretce resmen beyân ederek devleti dahi bu
efkârda oldu!unu yak#nda gelecek cevab üzerine tahriren dahi ifade etmek
hâlinde bulunaca!#n# ilave etmi" olmas#yla ifadât-# vâk#‘a kâfi görünüyor ise de
cevab-# tahririnin istihsaline çal#"#lmas# mükemmel-i maslahat olaca!# mütâlaa
k#l#nm#" ise de ol bâbda her ne vechile irâde-i isabet ifade-i cenâb-# "âhâne
müteallik ve "eref-südûr buyrulur ise mantûk-# celîli infâz olunaca!# beyân#yla
tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 17 C. Sene 1276

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri manzûr-! me‘âlî-

mevfûr-! hazret-i #ehriyâri buyurulmu# ve husûs-! mezkûrun mütâlaa ve istizân buyu-
ruldu"u vechile icra-y! iktizâs!n! müteallik ve #eref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-! Padi#ahî muktezâ-y! münîfinden bulunmu# olma"la ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 C. sene [12]76 / [12 Ocak 1860]

38

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:05  Page 38



39

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:06  Page 39



40

!. HR, 173/9438, 9453

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:07  Page 40



KABARTAY MUHAC!RLER!N!N ASKERL!K VE E$!T!M TALEPLER!
Kabartay muhâcirlerinin gönüllü olarak askere kabul edilmek ve 
çocuklar!n! idâdilere kaydettirmek taleplerinin Osmanl! Devleti 

tâbiiyyetine ba#l!l!klar! esas al!narak 
kabul edilebilece#i

29 Ocak 1860

Atûfetli efendim hazretleri,
Terk-i vatan ederek bir tarafdan Dersaâdet'e gelmekde ve Memâlik-i

%âhâne'de iskân ettirilmekde olan Kabartay ahalisinden baz#lar# gönüllü ve
bedel olarak silk-i askeriye kabulünü ve baz#lar# dahi o!ullar#n#n mekteb-i
idâdiye "âkirdân# silkine idhalini istidâ etmekde bulunduklar# cihetle ol bâbda
istizân# "âmil Dâr-# %ûrâ-y# Askerî'den kaleme al#nan müzekkire üzerine vârid
olan bir k#t‘a tezkire-i hazret-i Seraskerî, Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da k#ra’et
olundu.

Bu makûle muhâcirînin ileride Devlet-i Aliyye teba‘iyyetini terk etmeyecek-
lerine ve edenler olur ise haklar#nda icras# lâz#m gelen muâmeleye dair ittihâz
olunan usûl bunlar hakk#nda dahi icra olunmak umûr-# tabi‘iyeden oldu!u ve
gerek gönüllü ve bedel olarak asâkir-i "âhâneye yaz#lanlar hakk#nda dahi
nizâm-# mahsûs bulundu!u cihetle bu usûl ve nizâm tamam#yla icra olundu!u
takdirde o makûlelerin silk-i askeriye kabulünde bir gûne beis olamayaca!# mis-
illü mekteb-i idâdiye girmek isteyenlerin dahi mekteb-i mezkûr nizâm#na
muvâf#k-# hâl ve hey’etde bulunduklar# ve mektebe "âkird al#nma!a dahi lüzûm
oldu!u halde silk-i "âkirdâna idhali câiz olabilece!inden ol vechile icra-y#
iktizâs# husûsunun taraf-# vâlâ-y# Seraskerî'ye havalesi beyne'l-huzzâr tezekkür
ve tensib k#l#nm#" ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-# hazret-i
mülûkâne müteallik ve "eref-sunûh buyurulur ise mantûk-# münîfi infâz olu-
naca!# ve zikr olunan tezkire, melfûf müzekkire ile manzûr-# âlî buyurulmak
için arz ve takdim k#l#nd#!# beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 5 Receb 1276

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i terkîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan

tezkire ve müzekkire manzûr-! #evket-mevfûr-! hazret-i mülûkâne buyurulmu# ve

4
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husûs-! mezkûrun tensib ve istizân buyuruldu"u vechile icra-y! iktizâs!n!n taraf-!
vâlâ-y! Seraskerî'ye havalesi müteallik ve #eref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-! Padi#ahî muktezâ-y! münîfinden olarak marru'z-zikr tezkire ve
müzekkire yine savb-! sâmî-i âsafîlerine iâde k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 B. [12]76 / [29 Ocak 1860]
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KÜTAHYA'DA !SKÂN BÖLGES! TESP!T! YAPAN YÜZBA"I AL!
REMZ!'N!N MASRAFLARININ MAL!YE'DEN ÖDENMES!

Çerkes muhâcirlerinin iskân yerlerini kararla"t!rmak üzere Kütahya'ya gön-
derilen Erkân-! Harbiye Yüzba"!lar!ndan Ali Remzi'nin alt! ay müddetle 

görev süresi içinde yapt!#! masraflar!n ilgili birimlerden ödenmesi
5 Mart 1860

Mukaddemce Kütahya'ya izâm ve isbâl olunmu" olan Çerkes muhâcir-
lerinin mahall-i iskânlar#n# kararla"d#rmak üzere bâ-irâde-i seniyye memûren ol
tarafa izâm k#l#nm#" olan Erkân-# Harbiye Yüzba"#lar#ndan Ali Remzi Efendi
bu kere ikmâl-i memûriyet ve tesviye-i maslahat ile avdet eylemi" ve mûmâiley-
hin Meclis-i Tanzimat'a itâ eyledi!i memhûr bir k#t‘a defterden müstebân
oldu!u üzere ol tarafda alt# mâh müddet ikâmeti zarf#nda dola"t#!# mahaller
için hayvan ücreti vesâir bi'l-cümle masâr#f-# vâk#‘as# on iki bin dört yüz altm#"
guru"a bâli! olmu" olup mukaddemâ esna-y# azîmetinde mücerred tesrî‘ ve
teshil-i maslahat z#mn#nda bâ-tezkire-i sâmiye kendisine %ehremaneti Behiyyesi
taraf#ndan ale'l-hesab olarak nakden üç bin guru" verilmi" ve kendisinin ifade-
sine nazaran bâ-sened-i makbuz üç bin guru" dahi mahallî Emvâl Sand#!#'ndan
ahz eylemi" oldu!undan bunlar#n icra-y# mahsûbiyle üst taraf# olan alt# bin dört
yüz altm#" guru"un dahi muhâcirîn-i merkûmenin defter-i masâr#fât#na idhalen
emanet-i mü"ârünileyhâ cânibinden itâs#yla ba‘dehû Maliye Nezâret-i
Celîlesiyle irâd ve masraf vechile tesviye olunmas# tezekkür olunmu" ve zikrolu-
nan defter leffen takdim k#l#nm#" olma!la muvâf#k-# re’y-i sâmî-i Vekâlet-
penâhîleri buyuruldu!u halde keyfiyetin nezâret ve emanet-i mü"ârüniley-
himâya havalesi bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 4 %aban sene 1276 
Meclis-i Tanzimat

*
Atûfetli efendim hazretleri
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme al#n#p melfûf defter ile manzûr-# âlî

buyurulmak için arz ve takdim k#l#nan mazbatadan müstebân oldu!u vechile
Kütahya'ya izâm ve isbâl olunmu" olan Çerkes muhâcirlerinin mahall-i iskân-
lar#n# kararla"d#rmak üzere bâ-irâde-i seniyye memûren ol tarafa gönderilen
Erkân-# Harbiye Yüzba"#lar#ndan Ali Remzi Efendi'nin ol tarafda alt# mâh

5
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müddet ikâmeti zarf#nda dola"t#!# mahaller için hayvan ücreti vesâir masâr#f-#
vâk#‘as# on iki bin dört yüz altm#" guru"a bâli! olup mukaddemâ esna-y#
azîmetinde %ehremaneti Behiyyesi taraf#ndan ale'l-hesab olarak nakden üç bin
guru" verilmi" ve kendisi mahallî Mal Sand#!#'ndan dahi bâ-sened üç bin guru"
ahzeylemi" oldu!undan bunlar#n icra-y# mahsûbiyle üst taraf# olan alt# bin dört
yüz altm#" guru"un dahi muhâcirîn-i merkûmenin defter-i masâr#fât#na idhalen
emanet-i mü"ârünileyhâ cânibinden itâs#yla ba‘dehû Maliye Nezâret-i
Celîlesiyle irâd ve masraf vechile tesviye olunmas# tezekkür olunmu" ise de ol
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-# cihân-bâni müteallik ve "eref-
sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâverî
terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 11 %. sene 1276

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-y! tevkîr olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mârru'l-

beyân mazbata ve defter manzûr-! me‘âl-i mevfûr-! cenâb-! Padi#ahî buyurulmu#
ve husûs-! mezbûrun tezekkür ve istizân buyuruldu"u vechile icra-y! iktizâs! müteal-
lik ve #eref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-! Mülûkâne icab-! âlîsin-
den olarak mezkûr mazbata ve defter yine savb-! sâmî-i Âsafânelerine iâde k!l!n-
m!# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 12 $. sene [12]76 / [5 Mart 1860]
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NOGAY MUHAC!RLER!N RUSYA'DA !KEN KAB!LE BEYLER!NE
ÖDED!KLER! A!DATLARI VERMEK !STEMED!KLER!

Adana Eyaleti'nde iskân edilmek üzere gelmi" olan Nogay muhâcirlerinin, bey-
lerine Rusya Devleti idaresinde bulunduklar! sürede ödedikleri 

aidatlar! art!k vermek istememeleri üzerine konunun 
Tanzimat Meclisi'nde görü"ülerek kabul edildi#i

14 Temmuz 1860

Huzur-! lâmiu'n-nûr-! cenâb-! Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Bâ-irâde-i seniyye Adana Eyaleti'nde iskân olunmak üzere gelmi" olan

Nogay muhâcirleri içinde bulunan beyleri Rusya Devleti taht-# idaresinde
bulunduklar# hengâmda Nogay kabilesinden âdet-i kadîmeleri üzere aidatlar#
olup onunla idare ve ta‘ayyü" etmekde olduklar# halde zîr-i cenâh-# müstel-
zimü'l-felâh-# hazret-i mülûkâneye dehâlet ve iltica etmi" ve bunun eda-y#
te"ekküründen âciz ve kâs#r bulunmu" iseler de zikrolunan kabileler aidat-#
kadîmelerini itâdan rû-gerdân olduklar#ndan ba"ka hükûmetle içlerinde bey-
lerini kabul etmeyeceklerini beyân ve kendileri ise ziraat ve ticaretle me’lûf
olduklar# bedîhî ve ayân olmak ve "imdiki halde taraf-# e"ref-i Saltanat-#
Seniyye'den ihsân buyurulan yevmiyeleri ta‘ayyü" etmekde iseler de yevmiyeleri
kat‘ olundukdan sonra ne sûretle ta‘ayyü" edecekleri henüz mechulleri bulun-
mak hasebiyle icab#n#n icras# husûsunu mîr-i merkûmûn "ifâhen ifade ve istidâ
ve leffen takdim-i pî"gâh-# âlî-i cenâb-# Âsafâneleri k#l#nan aidatlar#n# beyânen
memhûr bir k#t‘a müzekkire itâ etmi" ve bunlar#n "u sûretle istidâ-y# vâki‘leri
muhâcirîn-i merkûmenin Adana'ya celb olunan yirmi be"-otuz nefer kabile
rüesâlar# efendilere tefhîm k#l#nd#kda Rusya memâlikinde bunlar#n hakk#m#zda
olan taaddiyatlar# efzûn olup "imdi dahi "er‘an ve kanûnen olmayacak "eylerin
icras#n# ister olduklar#ndan sâye-i mekârim-vâye-i cenâb-# Padi"ahide icra buyu-
rulan Tanzimat-# Hayriye ve usûl-i ma‘delet-i seniyye icab#nca bizler hareket
edece!imizden onlar#n inkâr-# sâb#k# üzerine "kabul edemeyiz ancak bizler gibi
ziraat ve ticaretle me"gul olduklar# halde kabul edebiliriz ve i"bu ifâdat#m#z#
dahi der-bâr-# "evket-karara arz etmemizi ve iktizâs#n# Dersaâdet'de cevaben
ifade ve beyân eyleceklerini" efendi-i mûmâileyhimden Dersaâdet'e gitmi" olan

6
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Hac# $smail Efendi ile refîkleri Ahmed ve Yakub ve Mehmed Gazi ve Hac#
Abdülvehhâb efendiler ifade ve beyân etmi"ler oldu!undan tarafeynin istidâ ve
ifadelerinin arz ve beyân#na mecburiyet hâs#l olma!la arz u inhâya ictisâr olun-
ma!#n ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

27 Zilkâdeti'"-"erîfe sene [12]76

*
Adana mutasarr#f# saâdetli pa"a taraf#ndan tevârüd edip bu kere Meclis-i

Tanzimat'a havale buyurulan tahrirât lede'l-k#râ’e hulâsa-i müeddâs#ndan li
ecli'l-iskân eyalet-i mezkûreye irsâl ve izâm k#l#nm#" olan Nogay muhâcirlerinin
beyleri ziraat ve h#râsetden istinkâf ile usûl ve âdât-# kadîmeleri vechile melfûf
pusulada muharrer oldu!u üzere muhâcirînden bir tak#m avâid ve rüsûm-# gayr-#
me"ru‘a ve ma‘kûle ahz ve istihsali emelinde bulunduklar# ve muhâcirîn-i
merkûme dahi kendilerinin memâlik-i mahrûseye hicretlerinden sonra tebea-i
sâire-i "âhâne misillü nâil-i nimet-i adalet ve istirahat olarak bunlar#n pençe-i
zulm ve i‘tisâflar#ndan tahlis-i girîbân eylemeleri istirham#nda olduklar# beyân
ve bu bâbda ne vechile hareket olunmak iktizâ edece!i istizân olunmu" olup
revi"-i halden müstebân oldu!u vechile beylerin merâm ve maksudlar# bunlar
haklar#nda kadîmden icra edegeldikleri zulüm ve gadri Memâlik-i Mahrûse-i
%âhâne'de dahi icra ve elegeldikleri bir tak#m avâid-i gayr-# me"ru‘ay# kemâkân
istifa etmek ve bu sûretle bunlar# adeta daire-i mahkûmiyetde tutmak demek
olup halbuki tarifden müsta!nî oldu!u üzere muhâcirîn-i merkûmenin tâbi-
iyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul ile Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye nakil ve
hicretlerinden sonra beylerinin hüküm ve nüfûzu alt#nda kalmalar# ve hilâf-#
ma‘delet ve kavânîn-i seniyye bir tak#m avâid itâs#na mecbur olmalar# bir
vechile tecviz olunamayaca!#ndan bundan sonra beyler dahi cümlesi hakk#nda
mebzûl buyurulan imtiyâzât ve iânâtdan hissemend olacaklar# cihetle sâir
hem"ehrileri misillü ziraat ve h#râsetleriyle ta‘ayyü" ederek muhâcirîn haklar#n-
da bir gûne muâmele-i gayr-# lây#ka icra ve böyle avâid vesâire ahz eyledikleri
halde usûl ve kavânîn-i Saltanat-# Seniyye'ye tatbikan mücâzât olacaklar#n#n
kat‘iyyen beylere ve beyleri bundan böyle kendilerinden bir gûne resm ve avâid
mutâlebe eyledikleri halde vermemeleri ve #srar etdikleri sûretde keyfiyeti gelip
cânib-i hükûmete ifade eylemeleri kaziyyesinin içlerinden söz sahibleri bulu-
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nanlara ifade ve tefhîmleri ba‘d-ezîn bu keyfiyete sarf-# inzâr-# dikkat k#l#nmas#
lâz#m gelece!inin cevaben mutasarr#f-# mûmâileyhe i"‘âr# tezekkür ve tensib
olunarak tahrirât ve pusula-i mezkûra leffen pî"gâh-# sâmî-i âsafânelerine
takdim k#l#nd#.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Zilhicce sene 1276 [14 Temmuz 1860]

Meclis-i Tanzimat
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SELAN!K'TE BEL!RLENEN !SKELELERE MUHAC!R ÇIKARILMASI
Selanik sahillerine deniz yoluyla gelen muhâcirlerin arabalar ile iskân yerler-

ine bekletilmeden sevkedilmeleri husûsundaki emrin uygulanabilmesi için
$stanbul'dan gelen vapurlar!n yanl!" iskelelere muhâcir 

ç!karmamalar!n!n tenbih edildi#i
31 Ocak 1861

Makam-! Mu‘allâ-y! Hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Muhâcirînden mahall-i iskânlar#na nakil ve îsâl olunmak üzere tayin olunan

mahalle karîb iskelelere sefâin ile sevk ve tesrîb olunmakda olanlar#n muhtac
olduklar# araba ve mekârî gibi "eylerin tedârikiyle ve yanlar#na mahsûs memûr-
lar terfîkiyla müreffehen irsâl ve izâmlar# lâz#meden oldu!u halde bu bâbda
araba ve mekârecilerle tayin k#l#nan memûrlar taraf#ndan lây#k#yla takayyüd
olunmayarak envâ‘-# sefâlete dûçâr ve me"âkk-# seferiyeden bîzâr olduklar#
tahkik ve istihbar buyurulmu" ve halbuki bunlar terk-i dâr u diyâr ve feda-y#
emlâk ve akâr ederek zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye
dehâlet etmi" ve millet-i $slâmiye'nin müsâfiri bulunmu" garibü'd-diyâr ve kibâr
ve s#gâr bir tak#m âdemler olmalar#yla ve husûsiyle "u mevsim-i "itâda esbâb-#
muhâfazadan sade bulunmalar#yla bundan böyle buraya ç#kacak muhâcirîn için
iktizâ eden araba ve mekârînin sürat-i tedârik ve itâs# ve haklar#nda dahi
merasim-i mihman-nüvâzinin bi'l-icra yanlar#na memûr-# mahsûs dahi terfîkiyle
müreffehen ve müsterîhan mahall-i iskânlar#na hüsn-i imrâr ve isrâs# husûsu Fî
2 Receb sene [1]277 tarihiyle müverrahan hâme-ârâ-y# ta‘zîm ve ibcâl olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-# vekâlet-penâhîlerinde emr u fermân buyurulmu"dur.

Muhâcirîn-i merkûme için iskelelerde mahsûsan memûrlar ve muktezî
araba ve hayvanlar bekletdirilerek vürûd edenler merasim-i mihman-nüvâzinin
icras#yla beraber hemen müreffehen ve müsterîhan mahall-i iskânlar#na nakil
ve îsâl olunmu" olup fakat ber-vech-i muharrer memûr ve araba ve hayvanlar
yirmi-yirmi be" gün iskelelerde bekledi!i halde vapur kapudânlar# muhâcirîn-i
merkûmeyi semt olmayan iskelelere ç#kard#klar# ve oraca ise tedârikât-# lâz#me
bulunamad#!# cihetle baz# mertebe suûbet verilmi" iken yine icab# icra olunarak
sefâlet çekdirilmemi" ve keyfiyet daha ol vakit bâ-telgraf komisyon-# mahsûs
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riyâsetine bildirilmi"dir. Ba‘d-ezîn bu yolda dahi irâde-i merhamet-âde-i cenâb-#
Sadâret-penâhîlerine tevfik-i hareket olunaca!# bedîhî olup fakat gelecek
muhâcirînin dahi öyle semt olmayan iskelelere ç#kar#lmamalar# hakk#nda
iktizâ-y# hâlin icras# mütevakk#f-# re‘y-i zerîn-i isabet-rehîn-i cenâb-# Sadâret-
penâhîleri bulunma!la ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî 19 Receb sene [1]277 / [31 Ocak 1861]

53

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Vali-i Eyalet-i Selanik
Hüsnü

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:12  Page 53



54

A. MKT. UM, 453/29

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:14  Page 54



!STANBUL MUHAC!RÎN KOM!SYONU'NUN TE"K!LAT YAPISI
$stanbul Muhâcirîn Komisyonu'nda görevli kâtib ve memûrlar!n isim ve unvan-

lar! ile maa"lar!na 1861 y!l! itibariyle yap!lan 
zamm! gösteren liste

31 Mart 1861

Berây-#________________________________________
Maa"ât-# ketebe ve memûrîn-i mûmâileyhim müstahdem-i Komisyon-#

Muhâcirîn-i Dersaâdet ve beher "ehr in-kadar mebla! maa" dâde. Bâ-itibar-# 6
Mart sene [12]77. Ma‘a-kadîm müceddeden mâh be mâh an-vezne-i komisyon
itâ ve defâtir-i Masâr#fât-# idhâle" irâde-i seniyye taalluk kerde ve be-komisyon-#
mezbûr ilmuhaber dâde.

Fî 19 N. sene 1277 / [31 Mart 1861]

8
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Müceddeden 
Tahsisi !rade
Buyurulan

(guru")

Kadîm
Muhassaslar#

Olan
(guru")

700 000 Tahrirât Ba"kâtibi As#m Bey maa"#
100 300 Mübeyyiz Salahi Efendi maa"#
100 300 Mukayyid Sad#k Bey maa"#
100 300 Di$eri Kadri Bey maa"#
400 300 Muhâsebe Mümeyyizi 

Salih Bey maa"# 

100 300 Mübeyyiz Mehmed Emin 
Efendi maa"#

250 300 Muhâsib Said Efendi maa"#

100 300 !lmühaberci Â"ir Bey maa"#
100 300 Veznedâr Ali Efendi maa"#
050 300 Di$eri Ahmed A$a maa"#
050 300 Di$eri Hac# Kâmil A$a maa"#
050 300 Di$eri Hasan A$a maa"#
400 300 Cerîde Odas# Mümeyyizi !smail Efendi 

maa"#. %ehremaneti'nden 
muhassasd#r
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Fukara Pusulas# Muharriri 
Tahsin Efendi maa"#
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000 300 Nüfus Muharriri 
Halim Efendi maa"#

050 300 Nüfus defâtiri Muharriri 
Mesud Bey maa"#

120 180 Di$er Nüfus Muharriri Hasan 
Hüsnü Efendi maa"#

050 300 Vefeyât Memûru 
Salim Bey maa"#

050 300 Vefeyât Mukayyidi 
Senâî Efendi maa"#

160 240 Duhûliye Memûru 
Mustafa Efendi maa"#

100 300 Di$eri Hamdi Efendi maa"#
050 300 Di$eri !brahim Efendi maa"#

050 300 Di$eri Tahsin Efendi maa"#

000 300 Refîki Ahmed Efendi maa"#

400 300 Meclis Kâtibi Bahâeddin Bey maa"#
000 250 Meclis Tercüman# Yahya Efendi maa"#

200 000 Anbar Memûru Mustafa Efendi maa"#
000 150

4430 7720
Odac# Mehmed A$a maa"#

050 300

Vapur ve Sefâin Defâtirine Memûr 
Emin Efendi Maa"#

050 300

Jurnal Memûru 
!slâm Efendi maa"#

300 000

Kanç#laryalar ile Vapur Kumpanyalar#
Muhâbere Memûru Osman Efendi 

maa"#

300 000
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KIRIM VE KAFKASYA MUHAC!RLER!N!N !SKÂNLARI !Ç!N 
ALINACAK TEDB!RLER

K!r!m ve Kafkasya'dan gelerek kara ve deniz yoluyla vilâyetlere gönderilen
muhâcirlerin bir ço#u henüz iskân olunamad!#!ndan peri"an halde bulun-
duklar! / $zmir ve civar!na yerle"mek için giden baz! muhâcirlerin $stan-

bul'a dönerek ilgili makamlardan aslî vatanlar!na gitmek istediklerini 
bildirdikleri, bu durum yerel iskân memûrlar!n!n ilgisiz davran!"la-
r!ndan meydana geldi#inden dirayetli ve ehliyetli yeni memûr ve 

subaylarla, nefret ettirmeden iskândaki güçlü#ün anlat!lmas! 
gerekti#i / Say!lar! yüz elli bine ula"an muhâcirlerin bar!nma, 
ziraat aletleri ve yiyecek masraflar!n!n otuz bin kese masraf 
ile kar"!lanabilece#inin hesapland!#!, masraflar!n hay!rsever-

lerin katk!lar!yla azalt!labilece#i
12 May#s 1861

%imdiye kadar Anadolu ve Rumeli taraflar#na gelmi" ve Dersaâdet'e gele-
rek buradan berren ve bahren gönderilmi" olan muhâcirînden ekserisi henüz
iskân olunamay#p hâl-i müsâferet ve peri"anîde kalmalar#yla aral#k aral#k istidâ
ve i"tikâdan hâli olmad#klar# halde "imdi baz#lar#nda geldikleri yerlere avdet
etmek dâîyesi dahi hâs#l olup hatta $zmir ve havâlisinde bulunan hayli nüfus
kemâl-i ye’s ile me’vâ-y# akdemlerine gitmek için bugün Dersaâdet'e geldikleri
tahkik olunmu" ve bu sûretin sâirlerine dahi sirâyet edece!i kaviyyen melhûz ve
belki meczûm olarak bunun dahilen ve haricen emvâ‘-# tesirât# müeddâ olaca!#
bedîhî bulunmu" oldu!undan Muhâcirîn Komisyonu Reisi devletlü Hâf#z Pa"a
hazretleri ve saâdetli Refik Beyefendi Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da bulunduklar#
halde icab-# hâl müzâkere olundukda bunlar#n gönderildikleri mahallerde
ahali-i kadîmenin bi't-te"vik istihsal-i muâvenetleriyle vesâir esbâb-# imkâniyeye
te"ebbüsle bir gün evvelce birle"dirilmeleri z#mn#nda memûrîn-i mahalliyeye
mükerreren muharrerât-# sâmiye ve talimât-# mukteziye irsâliyle tekidât-#
lâz#me icra buyurulmu" ve baz# mahallerde sûret-i matlûbe husûle gelmi" ise de
ekserisinin tehir-i iskân# "u hâli intâc edip bundan sonra yaln#z bu yolda i"‘ârât
ile merkez-i maksuda vâs#l olunamayaca!# anla"#ld#!#na ve devletce icra-y#
muâvenet-i mahsûsa ile bu bâbda ba"kaca masâr#f-# külliye ihtiyâr# hâl-i hâz#r
hükmünce Hazine-i celîleye bâr olaca!# bedîhî ise de bunlar#n böyle me’yûsen
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avdete mecburiyetleri ve gitmeyenlerinin refte refte sefilen fevt ve telef
olmalar# halinden tevellüd edecek mehâzir-i sûriye ve maneviyeye k#yâs ve nis-
betle "imdiye kadar sarf ve icra buyurulan himem-i âliye ve masâr#f-# vâk#‘an#n
mütemmim ve mükemmili olmak üzere baz# mertebe fedakârl#k ihtiyâr#nda
dirî!-i lütuf u inâyet buyurulmayaca!#na binâen bu yolda vâki‘ olan mübâha-
senin nihayetinde iskân olunmu" ve olunmam#" nüfus-# vâridenin mikdâr#
takrîben yüz elli bin râddelerinde olarak bundan elli bin kadar vefeyât vuku‘u
tahmin olundu!undan ve tecrübe olundu!una göre her hâne birbiri üzerine
be"er nüfusu hâvî olmas#yla el-hâletü hâzihî mevcud olmas# lâz#m gelen yüz bin
nüfus yirmi bin hâneden ibaret olaca!#ndan i"bu yirmi bin hâne için bulunduk-
lar# mevâki‘in fiyat-# mütehâlifesine nazaran birbiri üzerine yar#m"ar kîse mas-
rafla kulübe "eklinde birer hâne in"âs# on bin kiseye ve emr-i ziraatlar#n# teshil
için her iki hâneye birer çift öküz verildi!i ve beher çifti birbiri üzerine biner
guru"a al#nd#!# halde bunun bahâs# dahi yirmi bin kiseye ve her hâne için be"er
kile tohumluk itâ olundu!u ve tohumlu!un kilesi birbiri üzerine mahallerince
on be"er guru"a tedârik olunabildi!i takdirde iktizâ edecek yüz bin kile tohum-
lu!un bahâs# dahi üç bin kiseye bâli! olaca!# cihetle "u hâle göre Hazine-i celî-
leye otuz üç bin kîse masâr#f daha tahmil olunmu" olur ise de mebâli!-i
merkûme def‘aten sarf olunmay#p tedrici olaca!#na ve bunun aras#nda mahal-
lerince te"vikât-# lây#ka ile ahalice muâvenât-# mümkine icra etdirilir ise
masâr#f-# muhammenenin ol sûretle ve cihât-# sâire ile dahi baz# mertebe tenez-
zülü me’mûl olarak bi'l-farz bu mikdâr masâr#f tamam#yla vâki‘ olur ise dahi
i"bu yirmi bin hâne Memâlik-i Mahrûse dahilinde tavtin ve iskân ile emr-i ziraat
ve ma‘mûriyetleri tedricen derece-i matlûba îsâl olunur ise her bir hâne sekiz
yüz yirmi be"er guru" kadar masrafla kazan#laca!#na nazaran fevâid-i adîdesi ve
aksi kaziyede olan mehâzir-i mütenevvias# itibar#yla pek de istiksâr olunacak
mertebede görünmedi!inden ve sûret-i ma‘rûza rehîn-i emr ve tensib-i âlî-i
âsafâneleri buyurulur ise vesâil-i icraiyesi ba"kaca bi'l-etraf mütâlaa ve istizân
olunaca!#ndan icab-# hâl Meclis-i Mahsûs'da tezekkür buyurulmak üzere âcilen
beyân-# efkâr-# kâs#raya ibtidâr k#l#nm#" ise de her halde emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

Fî 21 %evval sene 1277
Meclis-i Tanzimat

*
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Atûfetli efendim hazretleri,
%imdiye kadar Anadolu ve Rumeli taraflar#na gelmi" ve Dersaâdet'e gele -

rek buradan berren ve bahren gönderilmi" olan muhâcirînden ekserisi henüz
iskân olunamay#p hâl-i müsâferet ve peri"anîde kalmalar#yla aral#k aral#k istidâ
ve i"tikâdan hâli olmad#klar# halde "imdi baz#lar#nda geldikleri yerlere avdet
etmek dâîyesi dahi hâs#l olup hatta $zmir ve havâlisinde bulunan hayli nüfus
kemâl-i ye’s ile me’vâ-y# kadîmlerine gitmek için Dersaâdet'e geldikleri tahkik
olunmu" ve bu sûretin sâirlerine dahi sirâyet edece!i melhûz olarak bunun
dahilen ve haricen emvâ‘-# tesirât# müeddî olaca!# bedîhî bulunmu" oldu!undan
Muhâcirîn Komisyonu Reisi devletlü Hâf#z Pa"a hazretleri ve saâdetli Refik
Beyefendi Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da bulunduklar# halde icab-# hâl müzâkere ile
kaleme al#nm#" olan mazbata Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da dahi mütâlaa k#l#nd#.

Vâk#a muhâcirîn-i merkûmenin bu sûretle avdete mecbur olmalar# bâdî-i
teessür ve esef olup "imdiye kadar taraf-# Saltanat-# Seniyye'den sarf ve icra
buyurulan himem-i âliye ve masâr#f-# vâk#‘an#n mütemmim ve mükemmili
olmak üzere baz# mertebe fedakârl#k ihtiyâr#nda dirî!-i lütuf ve inâyet buyurul-
mamas# lâz#meden göründü!ünden muhâcirîn-i merkûmenin nüfus-# mevcude-
si üzerine hesab olundu!una göre bunlara birer ufak hâne in"â etdirilmek ve
emr-i ziraatlar#n# teshil için her iki hâneye birer çift öküz verilmek ve be"er kile
tohumluk itâ k#l#nmak üzere bunlar#n mecmû‘-# masâr#f# otuz üç bin kiseye
bâli! olaca!# tahmin k#l#nd#!#na ve mahallerince te"vikât-# lâz#me icras#yla ahali
ve ashâb-# servet taraflar#ndan dahi muâvenet-i mukteziye icra olunaca!#na
mebnî masâr#f-# merkûmenin hayli tenezzül eylemesi mütehammil bulun-
du!undan ve "u kadar ki muhâcirîn-i merkûmenin el’an baz# mahallerde iskân
olunamam#" olmas# mahallî memûrlar#n#n himmetsizli!inden ne"’et eyledi!i
cihetle bunlar#n tavtini husûsu bu defa dahi onlara havale olunsa husûl-i matlû-
ba derhal vâs#l olunamayaca!#ndan tasavvurât-# me"rûhân#n sürat ve tamami-i
hüsn-i husûlü z#mn#nda zâbitân-# askeriye vesâireden iktizâ eden mahallere
ehliyetli ve dirayetli memûrlar intihâb ve izâm#yla bu i"in onlar marifetiyle icra
etdirilmesi ve bir de muhâcirîn-i merkûmenin iskân olunan mahallerde
mecburiyet alt#nda mukayyed bulundurulmalar# kendilerini tenfir eylemekde
olmas#yla memûrîn-i mûmâileyhim taraflar#ndan muhâcirîn-i merkûme tavtin
ve iskân olundukdan sonra istedikleri mahallere azîmetde muhtar bulunduk-
lar#n# beyân ve fakat haklar#nda icra k#l#nan iânenin tekrar gidecekleri yerlerde
dahi icra olunmayaca!#n#n kendilerine anlat#lmas# husûsât# beyne'l-huzzâr
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münasib gibi tezekkür ve mütâlaa k#l#nm#" ise de ol bâbda her ne vechile emr u
fermân-# cânib-# Padi"ahi müteallik ve "eref-sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunaca!# ve manzûr-# âlî buyurulmak için mazbata-i merkûme arz ve
takdim k#l#nd#!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.

Fî Gurre-i Za. sene 1277

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan

mazbata manzûr-! maâli-mevfûr-! hazret-i Padi#ahi buyurulmu# ve husûsât-!
merkûmenin tezekkür ve istizân olundu"u üzere icra-y! iktizâlar! müteallik ve #eref-
sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-! mülûkâne muktezâ-y! münîfinden
olarak mezkûr mazbata yine savb-! sâmî-i vekâlet-penâhilerine iâde k!l!nm!#
olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 2 Za. sene 1277 / [12 May!s 1861]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N YANLARINDA GET!RD!KLER! 
ES!RLER!N DURUMU

Osmanl! topraklar!nda yerle"mi" olan Çerkes muhâcirlerin yanlar!nda getir-
dikleri esirlerinin durumuyla ilgili Meclis-i Vâlâ'n!n görü"lerinin 

uygulama için iskân bölgelerindeki memûrlara bildirildi#i
3 "ubat 1862

Üserâ hakk$nda tezkire-i sâmî sûreti
Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de mutavatt#n muhâcirîn-i Çerâkise

üserâs#n#n bey‘ ve fürûhtu hakk#nda baz# tarafdan suâl vuku‘bulmakda
oldu!undan iktizâs# Meclis-i Vâlâ'n#n mütâlaas#na havale olunmu" idi.

Afrika'dan gelmekde olan üserâ-y# zenciyenin nakli ve evvelden gelmi"
bulunanlar#n dahi alenen bey‘ ve "irâs# maddeleri taraf-# Saltanat-# Seniyye'den
mukaddemâ men‘ olundu!u s#rada Çerkesistan'dan gelen esirler istisnâ ve
musâlaha-i ahîrede dahi Çerkesistan hâl-i kadîminde ibkâ k#l#nm#" olmas#na ve
el-yevm havâli-i Çerâkise'den bu taraflara esir götürülerek "urada burada sat#l-
makda ve iddiâ-y# hürriyet ve #tk ve rehîn misüllü köle ve câriye davâlar#
mehâkim-i "er‘iyyede istimâ ve rü’yet olunmakda bulunmas#na nazaran muhâ-
cirîn-i merkûme üserâs# hakk#nda dahi ayn#yla üserâ-i sâire gibi muâmele olu-
narak sâhibleri taraf#na bey‘ ve hibe misüllü ahkâm-# "er‘iyyenin icras#na taar-
ruz ve mümânaat olunmamak lâz#m gelir ise muhâcirîn-i merkûme Çerkesis-
tan'da me’lûf olduklar# vechile elli altm#" ya"#nda bulunan esirlerini ve bunlar#n
evlâd ve ahfâd#n# kemâ fi's-sâb#k al#p satmak efkâr#nda ve bazan kendi evlâd#n#
ve akraba ve taallukâtlar#n# fürûht etmek sadedinde bulunduklar# mervî olup bu
ise "iâr-# insaniyet ve Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de nâil olduklar# s#fat-#
medeniyete bir vechile tevâfuk etmeyece!inden ba"ka Memâlik-i Mahrûse-i
%âhâne'de hiçbir vakitde bu yolda esir fürûhtu mesbûk olmad#!#ndan yirmi be"
ve otuz ya"#n# geçmi" olan ve çoluk çocuk sahibi bulunan üserây# veyâhûd bun-
lar#n çocuklar#n# ashâb# satmak murâd etdikde Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de
bu türlü esir ahz ve itâs# memnu‘ olundu!u beyân olunarak te"vikât-# lâz#me ve
tergîbât-# mukteziye icras#yla a‘nâk etdirilmesine ve e!er sahibleri bu misüllü-
leri a‘nâkda taannüd ederlerse kat‘a fürûhtuna müsâade etdirilmemesine ve
kendi evlâd#n# ve taallukâtlar#n# satmalar#na dahi asla cevâz gösterilmeyip yal-

10
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n#z yirmi be" otuz ya"#na kadar olan ve esaretini mu!terif bulunan câriye ve
kölelerin fürûhtuna bir "ey denmemesine itina olunmas# kazâyâs#n#n lâz#m
gelenlere ta‘mîmen tavsiye ve i"‘âr# bâ-mazbata ifade olunarak ve keyfiyet
muhâcirîn-i Çerâkise bulunan mahaller memûrlar#na bildirilmi" olma!la dahi
bu kâideye göre hareket olunmak lâz#m gelece!i beyân#yla.

Fî 3 %aban sene [1]278 / [3 %ubat 1862]
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TRABZON'DA B!R!KEN Y!RM! BE" B!N MUHAC!R !Ç!N 
!DAREC! TAY!N!

Trabzon'da Çerkesistan'dan gelen yirmi be" binden fazla muhâcir bulundu#u
gibi, So#ucak $skelesi'nde ise göç için bekleyen yüz bin ki"inin bulundu#u ve

göçe haz!rl!k yapanlarla bu rakam!n yüz yetmi" bine ula"aca#!n!n haber
al!nd!#!, yap!lacak harcamalar!n fazlal!#! sebebiyle muhâsebesinin düzenli

tutulmas! amac!yla iskân i"lerinde tecrübeli Zabtiye eski müste"ar! 
Tevfik Efendi'nin tayin edilmesi gerekti#i

17 Nisan 1864

Sadâret-i uzmâ Müste#arl!"! Makam-! vâlâs!na

Atûfetli efendim hazretleri,
Leffen tesyîr-i savb-# âlîleri k#l#nan buyuruldu-y# âlîde Muhâcirîn

Komisyonu reisi devletlü pa"a hazretlerinin muhassas olan on bin guru"
mazûliyet maa"#n#n komisyonun masâr#f-# müteferrikas# için "ehriye müretteb
olan bin be" yüz guru" üzerine üç bin be" yüz guru" zamm#yla on be" bin guru"a
iblâ!# ve iskân-# muhâcirîn memûriyetiyle Sivas taraflar#nda bulunan Mirlivâ
saâdetli Ömer Pa"a'n#n celbi ve yerine Konya cânibi muhâcirîni iskân#na
memûr izzetli Salih Bey'in Sivas ve Canik havâlilerine tahvil-i memûriyeti ile
pa"a-y# mûmâileyhin üç bin iki yüz elli guru" maa"-# muvakkatinden sülüsünü
tenzil olunarak küsûr üç bin guru"un bu defa Trabzon'dan gelen ve bundan
böyle gelecek olan muhâcirînin mevâki‘-i mürettebeye nakil ve sevki
memûriyet-i mahsûsas#na tayin k#l#nan Komisyon Ba"kâtibi Yâver Efendi'ye
memûriyet-i asliyesi maa"#na ilaveten ve muvakkaten tahsisi ve kendisine
komisyon veznesinden be" bin guru" harc#rah itâs# irâde ve i"‘âr buyurulmu" ise
de mûmâileyh Ömer Pa"a'ya $skân-# Muhâcirin memûriyeti için üç bin iki yüz
elli guru" maa" tahsisine dair Hazinece bir gûne kayd olmad#!# gibi Nizamiye
Muhâsebesince dahi ma‘lûmat bulunmad#!# yaz#lan derkenarlardan anla"#lm#"
olmas#yla maa"-# mezbûrun sûret-i tahsisinin i"‘âr#yla buyuruldu-y# âlî-i
mezkûrun iâdesine himem-i aliyyeleri derkâr buyurulmak bâb#nda emr u irâde
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 7 Ramazan sene [1]280 ve fî 2 %ubat sene [1]279 
Fâz$l

*
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67

Cenâb-! cânib-i müste#ar-! Sadâret-i uzmâ'ya

Atûfetli efendim hazretleri,
$skân-# muhâcirîne memûr saâdetli Ömer Pa"a'n#n yerine Mirlivâ izzetli

Salih Bey tayin olunup pa"a-y# mûmâileyh aç#kda bulundu!u maa"#ndan ba"ka
"u memûriyetinden dolay# muvazzaf hey’etden olarak zam olunan üç bin bu
kadar guru" maa"#ndan üç bin guru"u muhâcirin-i merkûmenin sevkine memûr
Yâver Efendi bendelerine tahsis buyurulmu" ise de pa"a-y# mûmâileyhin maa"#-
na dair Hazinece kay#d bulunamad#!# beyân#yla komisyonca bu bâbda ma‘lûmat
olup-olmad#!# cânib-i Hazine-i celîleden istihrâc olunmu" ve emsâli iskân-#
muhâcirîne memûr zâbitan-# askeriyeden aç#kda bulunanlar#n hitâm-#
memûriyetlerine de!in maa"lar# üzerine muvazzaf sûretiyle bir misli dahi
Hazine-i celîleden zam olunmakda oldu!u gibi pa"a-y# mûmâileyhin bu taraf-
dan hîn-i memûriyetinde aç#kl#k maa"# bulunan üç bin bu kadar guru"un üze-
rine muvakkaten bir misli daha zam olunarak azîmet etmi" oldu!una komisy-
onca ma‘lûmat olmas# ve taraf-# âcizâneme ve faziletli Said Efendi dâîlerine bu
vechile ifade k#l#nmas# münasebetiyle arz ve beyân-# hâle ibtidâr k#l#nm#" ise de
""imdi kayd# yokdur" deniliyor.

Efendi-i mûmâileyh de maa"s#z olamayaca!#ndan efendi-i mûmâileyhin "u
i" için tahsis olunan üç bin guru" maa"#n#n icra-y# icab# mutlaka himmet-bülend-i
müterettib-i kerîmânelerine menût olma!#n ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Ramazan sene [1]280 ve fî 6 %ubat [1]279 
Vecîhi

*
Atûfetli efendim hazretleri,
Çerkesistan'dan Trabzon'a gelmekde olan muhâcirîn münasib mahallere

irsâl ve iskân olunmakda ise de Trabzon memleketinin mazbûtiyeti ve'l-hâletü
hâzihî mevcud olan muhâcirînin yirmi be" bin nüfusdan ziyâde bulunmas# cihet-
leriyle bunlar# mahall-i iskânlar#na sevk edinceye kadar muvakkaten orada
bar#nd#racak mahaller bulunmad#!#ndan ve erzak ve havâyic-i zarûriyelerini
tedârik etmekde dahi her türlü mü"kilât göründü!ünden bu bâbda teshilât-#
mümkinenin icras# hakk#nda ma‘lûmat ve mütâlaât-# mahalliyesini "ifâhen ifade
eylemek üzere mahsûsan damad# Enis Bey'i bu tarafa izâm eyledi!ini mutazam-
m#n Trabzon Valisi devletlü Emin Pa"a hazretlerinin bir k#t‘a tahrirât# gelmi" ve
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mîr-i mûmâileyh celb ile istifsâr-# hâl olundukda sâye-i "evket-vâye-i hazret-i
mülûkânede tayin olunan memûru vâs#tas#yla ve tertib k#l#nan vapurlar ile
muhâcirîn-i vâride bir yandan sevk olunuyor ise de "u aral#k kesret üzere
gelmeleriyle Trabzon'da ber-vech-i muharrer hayli nüfus tecemmü‘ eylemi" ve
bunlar# muhâfaza ve ikâme edecek mahall ve idare eyleyecek tayinât yeti"dirmek
mü"kil ve müte‘assir görünmekde ve hatta sarf ve itâ olunan tayinât vesâirenin
defterlerini oran#n mal katibleri zabt ve tanzime maslahat#n cesameti mülâbe-
sesiyle [   ] olmas#yla bunlar#n esbâb-# nakliye ve iskâniyesinin tedâbir-i külliyeye
ve bir muktedir muhâsebeci ile çend nefer muhâsib kâtibe ihtiyac# ifadât-#
vâk#‘as#n#n hulâsas#ndan anla"#lm#" ve onu müteâkib vali-i mü"ârünileyhin ken-
disine vârid olan tahrirât#nda dahi "u günlerde Trabzon'a geçmek üzere So!ucak
$skelesi'nde yüz bin kadar nüfus ictimâ edip sâir müteheyyi’ bulunanlar ile yüz
yetmi" bine bâli! olaca!# ve muahharan dört bini def‘aten gelip tezyid-i mü"kilât
ve hayret eyledi!i hikâye ve i"‘âr k#l#nm#" olma!la keyfiyet beyne'l-havâs te’em-
mül olunup vâk#‘a bu makûle muhâcirînin külliyet üzere geli"ine nazaran
masâr#f-# vâk#‘alar# için mebâli!-i kâfiye yeti"dirmek ve esbâb-# nakliye ve
iskâniyeyi def‘aten ve âcilen tedârik ve tehyi’e eylemekli!in usret-i azîme ve hâl-
i hâz#r#n adem-i müsâadesi  a"ikâr olmas#yla beraber böyle vatan#ndan bi'z-
zarure envâ‘-# felâketle ve feda-y# mal ve kudretle dûr ve mehcûr olan bunca
nüfus-# müslimenin memâlik-i hazret-i "âhâneye kabul olunmayarak dü"man-
lar#n#n yed-i kahr ve zulmünde b#rak#lmas# $slâmiyet ve insaniyetce rehîn-i hayy-
iz-i cevâz olamayaca!# vâz#hâtdan olup cenâb-# Hak velî-nimet-i bî-minnetimiz
Padi"ah#m#z efendimiz hazretlerinin eyyâm-# ömr ü "evket ü ikbâl ve saltanat-#
mülûkânelerini müzdâd ve firâvân buyursun.

Zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye s#!#nmak üzere ale't-
tevâlî gelmekde olan muhâcirîni hüsn-i kabul ve imkân müsâid oldu!u mertebe-
de idare ve iskânlar# vesâilini istihsale himem ve mesâîyi masrûf ve me"mûl eyle-
mek merâhim ve e"fâk-# cihân-# "ümûl-i hazret-i velî-nimete muvâf#k bulun-
ma!#n "imdiye de!in mahsûs ve müteaddid memûrlar irsâl ve komisyon mari-
fetiyle erzak ve elbise gibi "eyleri bir tarafdan tertib ve isbâl olunmakda idü!i ve
sevk-i muhâcirîn için Komisyon Ba"kâtibi Yâver Efendi dahi üç bin guru" maa"
ile mukaddemce Trabzon'a gönderilip onun dahi vüs‘ derecede çal#"makda
bulundu!u derkâr ise de bu sûretle külliyetli gelen ve müteheyyi’ bulunan ve
muhâcirînin gerek Trabzon'da muvakkaten idaresi ve gerek mahall-i iskânlar#na
sevk ve tesrîbi esbâb ve tedâbir-i cesîmeye muhtac bulundu!undan ve i"‘âr olun-
du!u vechile yüz yetmi" bin nüfus bir kere gelecek olur ise onlar# Trabzon gibi
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bir mevki‘de tutmak ve bar#nd#rmak müstehîl olaca!#ndan bunlar# hemen
geldikçe münasib görülecek mahallere nakil eylemek üzere icab eden vapurlar#n
tertib ve tedâriki devletlü kapudân pa"a hazretleri ve baz# kumpan- yalar ile ve
Hariciye Nezâret-i Celîlesi taraf#ndan dahi sefâretle taht-# muhâberede bulu-
narak fakat muhâcirîn-i vâridenin idare ve muhâfazas# ve münasib mahallere
sevk ve tesrîbi ve tayinât ve masâr#fât-# vâk#‘as#n#n tesviye ve rü’yet olunmas# fî-
nefsü'l-emr a!#rca i"ler idü!ine mebnî onu hüsn-i tem"iyete muktedir bir memûr
irsâli iktizâ-y# halden görünmekle münasibi mülâhaza olundukda Zabtiye
Müste"ar# esbak saâdetli Tevfik Efendi hazretleri bu makûle fevkalâde
memûriyetlerde istihdam olunmu" ve âsâr-# dirayeti tecrübe k#l#nm#" oldu!un-
dan mü"ârünileyhin maiyyetine Maliye Hazine-i celîlesinden iki muhâsib katib
ve cânib-i Zabtiye'den müs‘taid yirmi-otuz nefer ile birkaç müntehab zâbit veril-
erek Trabzon'a tayin ve izâm k#l#nmas# ve kendisine muvakkaten on be" bin
guru" maa" itâ olunmas# ve bu halde mûmâileyh Yâver Efendi'nin orada i"i
kalmayaca!#ndan di!er tezkire-i senâverîde arz ve istizân olundu!u vechile
Anadolu taraf#nda ve muhâcirin iskân edilecek dört nefer memûrdan birinin
yerine efendi-i mûmâileyhin el-hâletü hâzihî almakda oldu!u maa"la tayin ve
izâm edilmesi ve mukaddemâ Trabzon'a tayininde tahsis olunan üç bin guru"a
Sivas taraflar#na memûr Mîrlivâ saâdetli Ömer Pa"a'n#n iskân-# muhâcirîn
memûriyeti maa"# olan üç bin bu kadar guru"a kar"#l#k ittihâz olunmu" ise de
onun bu memûriyet-i muvakkatesi için maa" olmad#!# muahharan Nezâret-i
Celîle-i Maliye'nin tezkire-i vâridesinde gösterilmi" olmas#na nazaran mûmâi-
leyh yâver efendiye bu husûs için bâ-irâde-i seniyye itâ olunmu" ve bundan böyle
verilmesi muktezî bulunmu" olan maa"#n Hazinece muhâcirînin sâir masâr#f#
s#ras#nda kabul ve tesviyesi umûr-# tabiiyeden olma!la icra-y# iktizâlar#n#n
nezâret-i mü"ârünileyhaya havale olunmas# sûretleri tensib ve tasvib k#l#nm#" ve
i"bu yeni gelen muhâcirinin dahi ekserisi pek ç#plak oldu!u tahkikât-# vâk#‘adan
istidlâl olunmas#yla ve topuna elbise irsâlinin imkân# olmamas#yla yaln#z on ya"#-
na kadar olan nüfus-# sagîrenin en ziyâde peri"an-# hâl olanlar#na verilmek üzere
komisyon veznesinden mukaddemki iâneden ihtiyâten tevkif k#l#nan yüz elli bin
guru"a yak#n akçe ile biraz daha elbise ve nüfus-# kebîresine dahi Amerikan
bezinden uzunca gömlek imal ve irsâl etdirilmi" olma!la ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-# hümâyûn-# cenâb-# Padi"ahî "eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise
mantûk-# münîfi infâz olaca!# beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#,
efendim.

Fî 9 Za. sene 1280
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Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-! ma‘rûza

manzûr-! âlî-i hazret-i Padi#ahî buyurulmu# ve tensib ve istizân olundu"u vechile
mîr-i mü#ârünileyhin maiyyeti memûrlar!yla Trabzon'a tayin ve izâm k!l!nmas! ve
husûsât-! muharrere-i sâirenin dahi ber-vech-i me#rûh icra-y! iktizâlar! müteallik
buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i tacdârî mantûk-! münîfinden olarak
evrak-! merkûme yine savb-! sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâde k!l!nm!# olma"la ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 10 Za. sene 1280 / [17 Nisan 1864]
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MUHAC!R MASRAFLARININ DAHA ÖNCE !SKÂN ED!LEN MUHAC!R
TAHS!SATINDAN KAR"ILANMASI

Çerkes ve di#er muhâcirlerden önceden gelerek yerle"ip çiftçilik yapanlar!n
ö"ür gelirlerinin yeni iskân edilen muhâcirlerin günlük ihtiyaçlar!na 

harcanmas!n!n kararla"t!r!ld!#!
2 Haziran 1864

Bir müddetden beri Saltanat-# Seniyye'nin lütf ve sahâbetine iltica ile
Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye ihtiyâr-# hicret eylemekde bulunan akvâm-#
Çerâkise vesâire haklar#nda ber-muktezâ-y# "iâr-# celîl-i garib-nüvâzî mebzûl ve
"âyân buyurula gelen müsâadât ve a‘tâf-# seniyyenin en ba"l#cas# bunlar#n müd-
det-i mütefâvite ile vergi ve a"âr ve tekâlif-i muhtelife-i sarieden istisnâlar#
maddesi olarak bu ihsân-# bî-pâyân kendilerince bir nimet-i adîmü'l-imtinân
olmas#yla sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i Padi"ahide mazhar olduklar# esbâb ve
vesâil-i memdûha-i medeniyet ve vesâit-i istirahat ve saâdet delâletiyle akvâm-#
muhâcirenin hâl-i servetleri daima müterakki olaca!#na binâen muâfiyet-i meb-
hûsenin bekâ-y# ahkâm# muvâf#k-# "ân ve matlûb-# âlî ise de ma‘lûm-# sâmî-i
vekâlet-penâhileri buyuruldu!u üzere a"âr teklifi vâridât-# umûmiye-i sâire ve
"ahsiye kabilinden olmay#p bir kavm ve cemâatin iskân# icra ve zer‘ u hars için
kendilerine arazi irâe ve itâ olundukda tevaggul ve tetmîm-i esbâb-# ziraatle bir
senede mahsulünü alma!a ve o cihetle kâr ve ticaret etme!e ve binâberîn ahali-i
sâkine-i kadîme ile bu husûsda hemen hemhâl olma!a ba"layaca!# mevâdd-#
mücerrebe ve tabiiyeden bulunmu" ve muhâcirînin "imdiye kadar gelip yer-
le"mi" ve ziraate giri"mi" olanlar# i"te mahsulâtca o istifadeye nâil olmu" olup
bâ-husûs Tuna havâlisinde ve Mecidiye Kasabas# ile civar#nda iskân edilen
muhâcirlerin gerek ziraatce ve gerek ticaret ve sanatca halleri arzu olunan
dereceye vâs#l ve di!er yerlerde dahi bu maksad ekser hâs#l oldu!undan ve bu
cümle ile beraber Çerkesistan'#n hâl-i hâz#r# iktizâs#nca fevc fevc kabâil-i kesîre
ve mütenevvia gelmekde ve bunlar dahi mukaddemâ vürûd eden ve îvâ ve tavtin
edilen hem"ehrileri haklar#nda cereyân etmi" olan muâmele-i lutfiye ve iskâni-
yeye ve daha sâir türlü teshilâta mazhar olmakda bulunduklar#ndan saltanat-#
seniyyenin bu emr-i cesîm ve mühimmi için ihtiyâr eyledi!i masâr#fât ve cânib-i
ahali-i kadîmeden arz olunan muâvenât bir daire-i vesî‘ada deverân etmekde
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olmas#na mebnî ber-minvâl-i muharrer mukaddemleri hicretle hâne ve esbâb-#
zer‘iyyeye nâiliyetle e"i‘a-i medeniyetden hissedâr-# etvâr olanlar#n dahi sonra
gelen vatanda"lar# haklar#nda devletce ve umûm ahalice icra k#l#nan muâvenet-i
sahihiyeye fi‘len dahil olmalar# muktezâ-y# "e‘âir-i insaniyet ve hamiyyete
muvâf#k olaca!#ndan ve maamâfîh "u efkâr ve mütalaât#n icraat# bir nisbet-i
sâlime ve âdileye mübtenî olmak lâz#m idü!inden evvelce Memâlik-i Devlet-i
Aliyye'ye hicretle levâz#m-# iskâniye ve zirâiyeleri kesb-i istikrar etmi" olan ve
tarih-i îvâlar#ndan itibaren üç sene mürûr ile ziraata giri"mi" bulunan akvâm#n
mahsulât#ndan aynen ö"r istifâ olunarak bundan hâs#l olacak zahîrenin ebnâ-y#
cinslerinden muahharan gelen ve henüz iskân olunamayan muhtacîn-i muhâ-
cirîn nân-# aziz ve tohumlu!una kar"#l#k ittihâz k#l#nmas# ve bu karar#n muhâ-
cirîn sâkin olan eyalâtca suistimâl ve ilândan vikâyesiyle "u murâd-# hayr-#
i"timâlin vâridât-# ö"riye ile mükellef olacak muhâcirlere bi'l-etraf tebli! ve
tefhîm olunarak muâmele-i tahsiliyesinde iz‘âc ve tasaddî vuku‘a getirilmeme-
sine ve istihsal k#l#nacak zehâirin cihât-# ma‘rûzadan gayr#ya sarf edilmemesine
bezl-i dikkat ve itina olunmas# husûsunun ta‘mîmen bâ-emirnâme-i sâmî tavsiye
ve i"‘âr#yla hazinece tesviye-i muktezâs#n#n Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havale-
si tezekkür k#l#nd# ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 17 Zilhicce sene 1280 ve fî 12 May#s sene 1280

Meclis-i Vâlâ azâlar$n$n mühürleri

*
Atûfetli efendim hazretleri;
Bir müddetden beri Saltanat-# Seniyye'nin lütf ve sahâbetine iltica ile

Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye ihtiyâr-# hicret eylemekde bulunan akvâm-#
Çerâkise vesâire haklar#nda mebzûl ve "âyân buyurula gelen müsâadât ve a‘tâf-#
seniyyenin en ba"l#cas# bunlar#n müddet-i mütefâvite ile vergi ve a"âr ve teklif-
den müstesnâ ve muâf olmalar# maddesi olup e!erçi muâfiyet-i mezkûrenin
bekâ-y# ahkâm# muvâf#k-# "ân-# âlî ise de a"âr teklifi vâridât-# umûmiye-i sâire
ve "ahsiye kabilinden olmay#p bir kavm ve cemâatin iskân# icra ve zer‘ u hars
için kendilerine arazi irâe ve itâ olundukda tevaggul ve tetmîm-i esbâb-# ziraat-
le bir senede mahsulünü alma!a ve o cihetle kâr ve ticaret etme!e ve binâberîn
ahali-i sâkine-i kadîme ile bu husûsda hemhâl olma!a ba"layaca!# mevâdd-#
mücerrebe ve tabiiyeden bulundu!una ve muhâcirînden "imdiye kadar gelip
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yerle"mi" ve ziraate giri"mi" olanlar#n#n ekserisi arzu olunan dereceye vusûl ile
iktidar hâs#l ederek bununla beraber fevc fevc gelmekde bulunan kabâil-i kesîre
ve mütenevvia dahi mukaddemâ gelmi" olan hem"ehrileri haklar#nda cereyân
eyleyen muâmele-i lutfiyeye mazhar olmakda idü!ine mebnî Saltanat-#
Seniyye'nin bu emr-i cesîm ve mühimmi için ihtiyâr eyledi!i masâr#fât ve cânib-i
ahali-i kadîmeden arz olunan muâvenât bir daire-i vesî‘ada deverân etmekde
olmas#yla mukaddem gelip kesb-i iktidar edenlerin dahi sonra gelen vatan-
da"lar# haklar#nda devletce ve ahalice icra k#l#nan muâvenât-# sahihaya fi‘len
dahil olmalar# muktezâ-y# "iâr-# insaniyet ve hamiyyetden göründü!ünden
evvelce Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye hicretle levâz#m-# iskâniye ve ziraiyeleri
kesb-i istikrar etmi" olan ve tarih-i îvâlar#ndan itibaren üç sene mürûr eden
akvâm#n mahsulât#ndan aynen ö"r istifa edilerek hâs#l olacak zahîrenin ebnâ-y#
cinslerinden muahharan gelen ve henüz iskân olunamayan muhtacîn-i muhâ-
cirînin ekmek ve tohumlu!una kar"#l#k ittihâz# Encümen-i Mahsûs-#
Me"veret'de tasvib ile keyfiyet Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmi" idi. Ol bâbda
mütalaât-# vâk#‘ay# mutazamm#n tanzim edilmi" olan mazbata manzûr-# âlî-i
hazret-i "ehin"ahî buyurulmak için leffen arz ve takdim k#l#nm#" ve mütâlaa-i
mebsûta Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'n#n mülâhazât#na mutâb#k ve hâl ve masla-
hata muvâf#k görünmü" olma!#n ber-mûceb-i mazbata icra-y# icabât# hakk#nda
her ne vechile emr u fermân-# cenâb-# Padi"ahi "eref-sünûh ve sudûr buyurulur
ise ona göre hareket olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd#
efendim.

Fî 25 Z. sene 1280

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Pîrâye-i enâmil-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i

merkûme manzûr-! âlî-i hazret-i Padi#ahi buyurulmu# ve tasvib ve istizân olundu"u
vechile husûs-! mezkûrun icra-y! icabât! #eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i hazret-i Padi#ahi mantûk-! celîlinden olarak mazbata-i merkûme
yine savb-! sâmî-i vekâlet-penâhilerine iâde k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 26 Z. 1280 / [2 Haziran 1864]
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ÇEÇEN MUHAC!RLER!N OSMANLI SINIRINDAN TESL!M ALINMASI 
Çeçen muhâcirlerin Osmanl! hududundan teslim al!nma vakti yakla"makta

oldu#undan Mirlivâ Nusret Pa"a'n!n süratle görev yerine 
hareket etmesi gerekti#i

21 Nisan 1865

Taraf-! Vâlâ-y! Kaymakamî'ye

Çeçen kabilesinin hudud ba"#ndan beri tarafa zaman-# nakil ve teslimi
takarrüb etmekde oldu!undan Mirlivâ saâdetli Nusret Pa"a'n#n sürat-i izâm#n#
hâvî Muhâcir Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'nden makam-# vâlâ-y# müste"arîye
meb‘ûs tezkire leffen irsâl k#l#nm#" ve pa"a-y# mûmâileyhin tacîl-i azîmeti geçen
gün dahi savb-# sâmilerine i"‘âr ve ihtar edilmi" olma!la müsâra‘aten savb-#
memûriyetine hareketi ve vusûle sübût ve sürat eylemesi husûsunun tenbih ve
tekid buyurulmas# siyâk#nda tezkire.

25 Zilkâde sene 1281 / [21 Nisan 1865]

13
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ABAZA !SKÂNI !Ç!N BEL!RLENEN USÛL VE ESASLARA 
DA!R TAL!MAT

Osmanl! topraklar!na göç etmesi kararla"t!r!lan Abaza boyunun iskân! için
belirlenen, yerle"im bölgelerindeki idarî birimlere gönderilecek olan 

usûl ve esaslara dair talimât
11 Nisan 1867

Makam-! Sâmî-i Hazret-i Seraskerî'ye

Ma‘rûz-# çâkerleridir ki,
Ma‘lûm-# âlî-i Sipehdârîleri buyuruldu!u vechile Abaza kabilesinden bir

hayli nüfusun Memâlik-i %âhâne'ye hicret edece!inden sâye-i inâyet-vâye-i
cenâb-# Padi"ahide münasib mahallerde iskân ve îvâ edilmek üzere muhâcirîn-i
vâride için Trabzon ve Canik ve Sinob merkez tahsis olunarak icab eden sevk
memûrlar#n#n intihâb ve tayini derdest ise de beyândan müsta!nî oldu!u
vechile mihan ve me"akkat-i seferiye ve esbâb-# sâire-i ar#zadan dolay# bunlar
içinde zuhûr edecek hastalar#n muayane ve tedavisiyle mültezim olan h#fz-# s#h-
hat kaziyyesinin muhâfaza ve istikmâl k#l#nmas# ve bununla beraber hâs#l olacak
cemiyetden ve baz# yolsuz ef‘âl ve harekâtdan nâ"î te‘affün peydâs#yla bir gûne
uygunsuzluk vuku‘a getirilmemek üzere usûl-i s#hhiyece takayyüdât-# lâz#me ve
tedâbir-i mukteziye icra olunmas# z#mn#nda gönderilecek memûrlar ile beraber
bir de münasib ve muktedir hekim izâm# derece-i vücûbda göründü!ü gibi bun-
lar#n Meclis-i S#hhiye taraf#ndan intihâb ve sûret-i hareket ve memûriyetlerini
mübeyyin icab# vechile talimât-# mahsûsa dahi itâs# maslahat#n yolunda ve
sûret-i matlûbede cereyân#n# müstelzim olaca!# mütâlaa ve mülâhazas#na ve
muhâcirîn-i merkûmenin ise "ehr-i May#s'#n birinci gününden itibaren Rusya
vapurlar#yla nakline mübâ"eret edilece!ine mebnî ber-minvâl-i muharrer gön-
derilecek memûrlara terfîk olunmak üzere meclis-i mezkûr marifetiyle üç nefer
münasib ve ehliyetli hekimin intihâb ve tayin ve yedlerine dahi talimât-# mah-
sûsa itâ etdirilmesi z#mn#nda icab-# hâlin müsâra‘aten icras# husûsunun savb-#
sâmî-i Seraskerîlerine i"‘âr# Muhâcirîn $dare-i Behiyyesi'nden tebli! ve bu sûret
Meclis-i Vâlâca tasvib k#l#nm#" olma!la ol vechile ifâ-y# muktezâs# bâb#nda emr
u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 7 Zilkâde sene [1]283 ve fî 2 Mart sene [1]283
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*
Fî 26 Mart sene 1867 tarihinde akdolunan Meclis-i S#hhiye mazbatas#ndan

mahrec bendin sûret-i mütercümesidir.
Gelecek May#s ibtidâs#nda Rusya memâlikinden hicret edecek Abaza

kabilesine Trabzon ve Samsun ve Sinob mahrec ittihâz olundu!undan mahall-i
mezkûre için $dâre-i S#hhiye'den talimât-# lâz#me itâs#yla üç nefer tabîbin inti-
hâb ve tayini geçende "eref-vürûd ederek meclis-i âcizânamize havale buyuru-
lan tezkire-i sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîde irâde buyurulmu" ve bu sûret
hem Memâlik-i %âhâne sekenesinin s#hhat-i umûmiyesini muhâfaza ve hem de
muhâcirîni bir tak#m sefâlet ve tehlikeden vikâye etmek maksad#na mebnî
oldu!u gibi tedâbir-i s#hhiye cümlesinin dahi mutenâ ve mühimminden bulun-
mu" idü!inden evvel-emirde et#bbâ-y# $slâmiyeden ol mikdâr tabibin tedârik ve
intihâb# husûsunun bâ-tezkire Mekteb-i Fünûn-# T#bb#ye Nezâret-i Behiyyesi'ne
emr u i"‘âr# ve mukaddemce muhâcirînin Memâlik-i Mahrûseye sûret-i hicret-
leri tezkire-i sâmiye-i mezkûrede emr ve beyân buyuruldu!u vechile muntazam
ve yolunda olmay#p adeta firar eder gibi münasebetsiz kimi gemi ve ufak-tefek
sandallar#yla derece-i istiâb ve tahammülünün birkaç misli nüfus binerek
geldiklerine ve hicretleri yolculuk için bir münasebetsiz mevsimde oldu!u gibi
vakt-i vürûd ve mikdâr-# nüfuslar# bilinemedi!i cihetle mevridlerinde me’kûlât
ve me"rubât ve meskence dûçâr-# zarûret ve sefâlet olduklar#na mebnî
karahumma ve çiçek ve buna mümasil hastal#klara giriftâr olarak pek ço!u telef
oldukdan ba"ka ahaliye dahi sirâyetiyle haylice mazarrat görülmü" oldu!undan
ve nezd-i meclis-i âcizânemizde bulunan Rusya Sefâreti memûrunun ifadesine
göre bu kere hicret edeceklerin mikdâr# külliyetli olmay#p mahsûs vapurlar ile
dahi gelecekleri anla"#lm#" idü!inden sâye-i "evket-vâye-i hazret-i "âhânede
sefâlet ve zarûretden vikâyeleri esbâb#n#n istihsaline bezl-i lutf-# merhamet
buyurulaca!# derkâr ise de maamâfîh mesbûk olan hicret zaman#nda bi't-tan-
zim mahall-i lâz#meye irsâl ve itâ k#l#nan talimât ahkâm#n#n vürûdlar#nda
hemen icras# için evvelce kesb-i ma‘lûmat olunmak üzere mevrid-i muhâcir itti-
hâz olunan mahaller hükûmetlerine birer nüshas#n#n "imdiden tisyâr# muvâf#k-#
maslahat görünmesiyle bir k#t‘a sûreti leffen takdim k#l#nm#" olma!#n keyfiyetin
cânib-i Bâb-# Âlî'ye arz ve i"‘âr# mütevakk#f-# irâde-i aliyye-i h#dîvîleridir.

*
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Taraf-! Âlî-i Hazret-i Seraskerî'ye
Ma‘rûz-# çâkerleridir ki,
Abaza kabilesi ahalisinden olup evvel-bahardan itibaren ve Kafkasya

sahilinden Rusya vapurlar#na irkâben Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye nakil ve
hicretleri mukarrer olan dört bin kadar familya Trabzon ve Samsun ve Sinob
iskeleleri mevrid ittihâz k#l#naca!# cihetle i"bu mevridlerde bulunup usûl-i s#h-
hiyeyi muhâfaza ve nüfus-# mebhûsenin ikâme olunacaklar# mahalleri tertib ve
tehyi’e ile beraber menâ‘ib-i tabiiyye-i seferiyeden nâ"i muhâcirîn-i vâride
miyân#nda hastal#k vuku‘unu def‘e medâr olabilecek esbâb ve vesâil-i sâirenin
mevki‘-i fi‘le îsâline sarf-# mesâî ve gayret etmek üzere zikrolunan iskelelere
birer karantina me‘muru tayiniyle hemen izâm olunmas# Meclis-i Vâlâ ve
Encümen-i Hâss-# Vükelâ'da cereyân eden müzâkerât cümlesinden ve bi'l-
istizân müteallik ve "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb# Padi"ahî
muktezâ-y# celîlesinden bulunmu" ve icabât-# sâiresi icra k#l#nm#" olma!la
iktizâs#n#n icras# husûsuna himem-i aliyye-i âsafâneleri "âyân buyurulmak
bâb#nda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 3 Zilhicce ve fî 27 Mart sene [12]83
*

Ma‘rûz-# çâkerleridir ki,
Rusya memâlikinden hicret edecek Abaza kabilesine mevrid ittihâz olunan

Trabzon ve Samsun ve Sinob iskelelerinde bulunup ahvâl-i s#hhiyelerini
muâyene etmek üzere vuku‘ bulan emr u i"‘âr-# âlî-i Vekâlet-penâhîleri mûce-
bince üç nefer tabib tedârik olunmu" ise de mezkûr iskelelerde muhâcirînin
vürûdundan evvel tertib ve ittihâz# lâz#m gelen baz# tedabîrin "imdiden mahallî
hükûmetlerine bildirilmesi iktizâ edece!inden ol bâbda Meclis-i Umûr-#
S#hhiye'de cereyân eden müzâkere ve verilen karar# hâvî meclis-i mezkûr maz-
batas#ndan ihrac ve tercüme etdirilen bendin sûretiyle melfûfu bulunan talimât
manzûr-# sâmî-i h#dîvîleri buyrulmak üzere leffen takdim k#l#nm#" ve me’âline
nazaran ifâ-y# muktezâs# mütevakk#f-# irâde-i aliyye-i Âsafâneleri bulunmu"
olma!#n ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 6 Zilhicce sene [1]283 ve fî 30 Mart sene [1]283 / [11 Nisan 1867]

Mehmed Rü%dü
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ÇERKES MUHAC!RLER!N!N VERG! BORÇLARININ S!L!NMES!
Aziziye ve Mesudiye kazâlar!nda iskân edilen Çerkes muhâcirleri ile kom"u

livâlardaki muhâcirlerin ödemesi gereken vergilerle
borç kay!tlar!n!n silinmesi

19 Eylül 1867

Dîvân-# Muhâsebât'dan tanzim ve Maliye Nezâret-i Celîlesi taraf#ndan tez-
yil ve takdim olunup Meclis-i Vâlâ'ya havale buyurulan mazbata me’âlinden
müstebân oldu!u vechile Aziziye Sanca!#'nda iskân edilen muhâcirîn-i Çerâkise
a!nâm#n#n istifa-y# rüsûmu z#mn#nda birkaç defa emr-i ta‘dâd#na te"ebbüs olun-
mu" ise de muhâcirîn-i merkûme hîn-i hicretlerinde dûçâr olduklar# peri"anî ve
sefâletden dolay# seksen bir ve iki senelerinde rüsûm-# mezbûreyi te’diye ve
ifâya muktedir olamad#klar# gibi a!nâm#n beher re’si için yüzer para veremeye-
ceklerinden yirmi"er paras#n#n tenziliyle seksen üç senesinden itibaren beher
re’s ganemden iki"er guru" ahz ve istifa olunarak seneteyn-i merkûmeteyn rüsû-
munun afv#n# niyâz ve istirham eylemi" olduklar#ndan ve Aziziye Kasabas#'yla
Mesudiye Kazâs#'nda meskûn muhâcirîn a!nâm# seksen üç senesine mahsûben
mahallince bi't-tadât icra olunan te"vikât semeresiyle muhâcirîn-i atîka hisseleri
tahsil olunup kusûru da derdest istifa bulunmu" ve elviye-i mütecâvirede
meskûn muhâcirînden ise "imdiye de!in resm al#namam#" oldu!undan te"vikât-#
müessire kabilinden olmak üzere muhâcirîn-i merkûmenin bu bâbda hâs#l olan
muvâfakatlar#n#n ne"r ve ilân# ve seksen iki senesinden itibaren muhâcirîn
a!nâm#ndan resm al#nmas# taht-# irâde-i seniyyede oldu!u cihetle zikr olunan
Mesudiye Kazâs# a!nâm rüsûmu seksen bin guru" bedel ile tâlibine ihale olun-
mu" ise de mülteziminden henüz bir akçe al#nmam#" ve bunun ba‘d-ezîn istih-
sali dahi kâbil olamayaca!# anla"#lm#" oldu!undan afv#yla bedel-i mezkûr kay-
d#n#n terkîni istizân olunmu" olup sûret-i i"‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûme
a!nâm#n#n seksen iki senesinden itibaren istifa-y# rüsûmu irâde-i seniyye
iktizâs#ndan ise de esbâb-# me"rûhadan nâ"i hükm-i irâde mevki‘-i icraya konu-
lamay#p seksen üç senesine mahsûben yaln#z zikr olunan kasaba ve kazâda ahz
ve tahsiline mübâ"eret olundu!u anla"#lm#" ve "u hâle göre sene-i merkûme
resminin istifas#ndan sarf-# nazar k#l#nmas# umûr-# zarûriyeden bulunmu"
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olma!#n ber-mantûk-# mazbata bedel-i mezkûrun terkîn-i kayd# husûsunun
nezâret-i mü"ârünileyhâya havalesi ve di!er kazâlarda meskûn muhâcirîni
te"vik ve tergîb z#mn#nda muhâcirîn-i merkûme a!nâm rüsûmunun bu seneden
itibaren emr-i tahsiline bed’en ve mübâ"eret olundu!unun Takvim-i Vekâyi ve
Cerîde-i Havâdis nüshalar#na derciyle ne"r ve ilân edilmesi keyfiyetinin dahi
Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne beyân ve tavsiye buyurulmas# tezekkür
olundu ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 13 Cemâziyelevvel sene [1]284 ve fî 31 A!ustos sene [1]283

Meclis-i Vâlâ azâlar$n$n mühürleri

*

Atûfetli efendim hazretleri;
Meclis-i Vâlâ'n#n mazbata-i ma‘rûzas# me’âlinden müstebân oldu!u vechile

Aziziye Sanca!#'nda meskûn muhâcirîn-i Çerâkise a!nâm#n#n istifa-y# rüsûmu-
na te"ebbüs olunmu" ise de bunlar hîn-i hicretlerinde dûçâr-# peri"anî ve sefâlet
olduklar#ndan seksen bir ve iki seneleri rüsûmunu te’diye ve ifâya muktedir ola-
mad#klar# gibi a!nâm#n beher re’si için yüz para veremeyeceklerinden yirmi"er
paras#n#n tenziliyle seksen üç senesinden itibaren beher re’s ganemden iki"er
guru" ahz ve istifa olunmak üzere seneteyn-i merkûmeteyn rüsûmunun afv#n#
niyâz ve istirham eylemi" olduklar#ndan Aziziye Kasabas#'yla Mesudiye
Kazâs#'nda iskân edilen muhâcirîn a!nâm# seksen üç senesine mahsûben bi't-
ta‘dâd te"vikât-# vâk#‘a semeresiyle muhâcirîn-i atîka hisseleri tahsil olunarak
küsûru da derdest istifa bulunmu" ve elviye-i mütecâvirede bulunan muhâcirîn-
den "imdiye de!in resm al#namam#" ve seksen iki senesinden itibaren muhâcirîn
a!nâm#ndan resm al#nmas# taht-# irâde-i seniyyede bulundu!u cihetle kazâ-y#
mezkûr a!nam rüsûmu seksen bin guru" bedel ile tâlibine ihale k#l#nm#" ise de
mülteziminden henüz bir akçe tahsil olunmam#" ve bunun ba‘d-ezîn istihsali
dahi nâ-kâbil oldu!u anla"#lm#" idü!ine ve "u halde sene-i merkûme resminin
istifas#ndan sarf-# nazar k#l#nmas# umûr-# zarûriyeden bulundu!una mebnî
bedel-i mezkûrun terkîn-i kayd# husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havale-
si ve di!er kazâlarda meskûn muhâcirîni te"vik ve tergîb z#mn#nda zikr olunan
kasaba ve kazâdaki muhâcirîn a!nâm rüsûmunun bu seneden itibaren emr-i
tahsiline bed’en ve mübâ"eret olundu!unun Takvim-i Vekâyi ve Cerîde-i
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Havâdis nüshalar#nda derciyle ne"r ve ilân edilmesi keyfiyetinin dahi Maârif-i
Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne beyân ve tavsiyesi tezekkür olunmu" ise de ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-# hazret-i mülükdâri "eref-sünûh ve sudûr
buyurulur ise ona göre hareket olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîmine
ibtidâr olundu efendim.

Fî 19 Ca. sene 1284

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-zîb-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle mazbata-i

ma‘rûza manzûr-! âlî-i hazret-i tacdârî buyurulmu# ve tezekkür ve istizân olundu"u
vechile bedel-i mezkûrun terkîn-i kayd!n!n Maliye ve keyfiyetin ne#r ve ilân
edilmesinin Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlelerine havalesi müteallik ve #eref-
sünûh buyurulan emr u fermân-! inâyet-beyân-! cenâb-! cihân-bânî mantûk-!
münîfinden olarak zikr olunan mazbata yine savb-! sâmî-i âsafilerine iâde k!l!nm!#
olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 20 Ca. sene 1284 / [19 Eylül 1867]
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MUHAC!RLERDEN ASKER ALIMINA BA"LANDI$I
Sivas'ta ikâmet eden muhâcir kabilelerine mensup ki"ilerden asker al!nmas!-
na ba"lanm!" olup bu husûsta gayret gösterecek olan muhâcir temsilcileri 

ile âlimlerinin Padi"ah taraf!ndan ödüllendirilece#inin
ilgili taraflara bildirildi#i

28 Aral#k 1877

Telgrafnâme

An Sivas
Huzur-! sâmî-i Seraskerî'ye

14 Kanûn-# evvel sene [12]93 tarihli emr-i telgrafî-i âsaf-# âzamileri al#nd#.
Dahil-i vilâyetde sâkin olan kabâil-i muhâcirînden süvari ve piyade asker

tertibine mübâ"eret k#l#nm#" oldu!undan i"bu irâde-i sâmiye-i mü"îrileri mûce-
bince derhal Hüseyin Beyefendi'nin keyfiyet-i memûriyetleri ve muhârebât-#
vâk#‘ada ibrâz-# "ecâat edenlere taraf-# e"ref-i hazret-i "ehin"ahiden mükâfât
buyrulaca!# bi'l-cümle ulemâ ve ümerâ-i kâffe-i muhâcirîne telgrafla ve
tahrirâtla ilân ve ib"âr ve mîr-i mü"ârünileyhin vürûdlar#na kadar haz#r ve
müheyyâ olmalar# tavsiye ve izbâr k#l#nd#, fermân.

Fî 16 Kanûn-# evvel sene [12]93 / [28 Aral#k 1877]
Ahmed "zzet
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MUHAC!R !SKÂNINA DA!R N!ZAMNÂME LAY!HASI
Muhâcir iskân! s!ras!nda kar"!la"!lan zorluklar! a"mak, muhâcirlere yap!lacak

yard!mlar!n düzenli bir "ekilde olmas!n! sa#lamak ve iskânlar! 
gerçekle"tirilen muhâcirlerin kay!t alt!nda olmalar!n! 

sa#layarak istatistiklerin tutulabilmesi amac!yla 
defterlerin haz!rlanmas! hükümlerini içeren 

nizamnâme
Mart/Nisan 1878

Muhâcirîn iskân!na dair nizamnâme layihas!d!r

Dersaâdet ve mahall-i sâireden sevk ve izâm olunacak muhâcirîn iskeleye
vürûdlar#nda mahallî hükûmeti erbâb-# hamiyyet ve fütüvvet taraf#ndan iktizâ
eden araba ve hayvan tedârik ve tehyi’e olunarak mahall-i iskânlar#na nakl olu-
nacak ve esna-y# râhda tayinâtlar# dahi verilecekdir. Hükûmet taraf#ndan bu
yolda vukû bulan masâr#f mahallî sand#!#ndan tesviye olunacakd#r.

Muhâcirler iktizâs#na göre iki sûretle iskân olunacakd#r. Evvela her karye
veyâhûd kasabaya hâl ve tahammülüne göre bir mikdâr hâne iskân olunacakd#r.
Bunlardan muhtac-# iâne olanlar ziraat edevât# tedârik edinceye kadar
ortakc#l#k ve rencberlik gibi i"lerde kullan#larak veyâhûd ashâb-# kudret ve
fütüvvet taraflar#ndan muâvenet k#l#narak iâ"eleri esbâb# istihsal k#l#nacakd#r.

Sâniyen münasib arazi-i hâliye bulunan mevâki‘de muhâcirîne mahsûs
karyeler te"kil olunacakd#r i"bu kurâda iktizâ eden hânelerin in"âs#na hem-
civar bulunan kurâ ahalisi muâvenet edecekdir. Muâvenet mümkün olamad#!#
halde nihayet her bir hânenin masâr#f# iki yüz elli guru"u tecavüz etmemek
üzere hükûmet taraf#ndan in"â k#l#nacakd#r.

Muhâcirînden teheyyî-dest ve muhtac olanlara yevmî yar#m"ar k#yye ve on
ya"#na kadar olan çocuklar#na yüzer dirhem nân-# aziz tayinât verilecekdir.
Fakat bunun yoluyla tayin ve icras# z#mn#nda kazâ meclisinde taraf-# "er‘-i "erîf-
den bir kâtib ile muhâcirînin hoca ve ihtiyarlar# haz#r olduklar# halde muhâ-
cirînden tayin alma!a müstah#k olan tahkik ve tefrik ile defteri tanzim olunup
ona göre tayin verilecekdir.

Vefeyâtca vukuâtlar# yürüdülerek verilen nân-# azizin mikdâr ve fiyat# kayd
olunarak beher mâh zîri mazbatal# olmak üzere defterlerinin kazâlardan sancak
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ba"#na ve sancaklardan merkez-i vilâyete irsâl ile vilâyet meclislerinden dahi
zîrleri tasdik olundukdan sonra bir k#t‘as# Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne isbâl k#l#-
nacakd#r. Muhâcirîn ziraat veyâhûd bir sanata ba"lay#p ta‘ayyü"e muktedir
olduklar# halde i"bu tayinleri kat‘ olunacakd#r.

Baz# mahallerde muhâcirîn iskân#na elveri"li arazi-i hâliye-i mîrîye ve müd-
det-i medîdeden beri harab olmu" karyeler mahalli mevcud ise de bu yerlerin
bir tak#m#n# baz# kimesneler bilâ sened taht-# tasarrufuna alm#" ve bir tak#m#n#
dahi civar karyeler ahalisi mücerred muhâcirîn orman ve meraca kendilere
"erîk olmamak için iskânlar#na mümânaat etdikleri mervî oldu!undan bu bâbda
tahkikât-# lâz#menin icras#yla o makûle suistimâlât vuku‘una meydan verilmeye-
cekdir.

Muhâcirînden be" nüfus bir hâne itibar olunarak hükûmet taraf#ndan her
iki hâneye bir çift öküz verilecekdir. Fakat iki üç nüfusdan mürekkeb hâneler
hakk#nda bu usule riâyet olunmay#p mesela bir hâne on nüfusdan mürekkeb ise
ona yaln#z bir çift ve üç dört hânenin nüfusu bu mikdâr ise bunlar#n cümlesine
bir çift öküz verilecekdir. Fakat muhâcirînden her ne tarîk ile ise henüz hayvan
tedârik edememi" olanlar#n#n tarlalar# umûm karye ahalisinin muâvenetiyle bir
defa olmak üzere sürdürülecekdir. Muhâcirînden her bir hâneye bir defa olmak
üzere taraf-# hükûmetden be" kile tohumluk itâ olunacakd#r.

Muhâcirînin içlerinde hocalar ve ehl-i sanat adamlar bulunaca!#ndan o mi-
sillü hocalardan ehliyeti sabit olanlar#n#n imamet ve cihât-# sâire ile tatyîbleri ve
icra-y# sanat etmek üzere "ehirlerde temekkün etmek isteyenler olur ise bunlara
teslîhât-# lâz#me ifâs#yla hâne ve öküz ve tohumluk ve tayin bedeli olarak
beherine bir defal#k olmak üzere yüz elli guru" verilecekdir.

Umûmen muhâcirîn tarih-i iskânlar#ndan itibaren üç sene mürûruna kadar
vergi ve a"âr vesâir her türlü tekâlif-i mîrîden muâf olacak fakat yerliden bu
vesile ile istifade etmemelerine dikkat ve itina olunacakd#r.

Muhâcirînden baz#s#n#n akraba ve zevi'l-erhâm# her nas#lsa ba"ka mahallere
sevk ve izâm olunmu" oldu!undan o makûle yekdi!erinden ayr# dü"mü" olanlar
birle"mek istedikleri halde bunun hüsn-i husûlü hakk#nda hükûmet taraf#ndan
teshilât-# lâz#me icra k#l#nacak ve fakat her halde az# ço!una tâbi‘ olmak üzere
birle"dirilmelerine muâvenet edilecekdir.

%imdiye kadar Dersaâdet'den vesâir iskelelerden sevk ve izâm olunan
muhâcirler kaç hâne ve kaç nüfusdur bunlar için ne kadar hâne bina olunmu"-
dur ve yap#lan hâneler için ahali taraf#ndan ne vechile iâne k#l#nm#"d#r ve mîrîce
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ne masraf vukû‘bulmu" ve ne mikdâr zehâir ve öküz i"tirâ ve itâ edilmi"dir
buralar# mensub olduklar# kazâ ve livâ ve vilâyet idare meclislerinde kemâliyle
tedkik ve hesablar# rü’yet olunarak zîri mazbatal# defâtirinin cânib-i Bâb-# Âlîye
irsâline ve ba‘demâ sevk olunacaklar#n#n dahi hîn-i vürûdlar#nda mikdâr-#
nüfuslar#yla ahali taraf#ndan vuku‘a gelecek iâne ve hükûmet taraf#ndan olu-
nacak masâr#f#n kemmiyet ve keyfiyeti kezâlik meclislerce defterinin tanzim ve
isbâline ve bir de muhâcirîne tahsis k#l#nacak arazinin ve her karyenin umûmu-
na verilecek mer‘an#n tapu senedât# tanzim ve itâ k#l#nmak üzere nev‘ ve mikdâr
ve hududu muvazzahan gösterilerek i"‘âr ve inhâs#na himmet olunacakd#r vel-
hâs#l her hangi sûretle olursa olsun sevk olunan muhâcirînin senesi içinde tavtin
ve iskânlar# Saltanat-# Seniyye'nin be-gâyet matlûb ve mültezimi olup bunun
icras#na bi'l-cümle memûrîn cânibinden fevkalâde itina ve gayret olunacakd#r.

Fî Ra. sene 1295 ve fî Mart sene [1]294 / [Mart-Nisan 1878]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N !NG!L!Z PARLAMENTOSU'NA H!TABEN
YAZDIKLARI YAZI

Ruslar!n istilac!l!#!ndan, buna kar"!l!k $ngilizlerin hürriyetseverli#inden bahisle
Kafkasya'da kal!c! bir bar!"!n temin edilebilmesi ve Rusya'n!n eski s!n!rlar!na

at!labilmesi için $ngilizlerle birlikte sava"maya haz!r olduklar!n! bildiren 
Çerkes muhâcirleri taraf!ndan $ngiliz parlamentosuna 

verilmek üzere kaleme al!nan yaz!
11 May#s 1878

Saâdetli efendim hazretleri,
Muhâcirîn-i Çerâkise taraf#ndan $ngiltere Devleti parlamentosuna verilmek

üzere kaleme al#nan ve beynehümâm#zda zikri sebkat eden müsveddenin bir
sûreti manzûr-# âlîleri buyurulmak üzere leffen takdim k#l#nm#" olma!#n ol
bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 9 Cemâziyelevvel sene [12]95 ve fî 29 Nisan sene [12]94 / [11 May#s 1878]
("mza)

*
Bizi vatan#m#zdan dûr eden Rusya iltica eyledi!imiz yerlerde dahi bizi her

türlü ta‘zîb ve takibden hâlî olmad#!#ndan zahirdir ki o devlet-i gâsibe gûyâ
bütün arz kendisi için yarad#lm#" gibi akvâm-# sâireyi külliyen mahveylemedikce
istilas#na bir nihayet vermeyecekdir.

Melce-i penâh#m#z olan Osmanl#lara dahi "imdi ba"lad#!# istilaya bir gayet
yokdur.

Bu tarihden itibaren ehl-i %ark bitmez ve tükenmez harblere girmi"dir. Biz
Çerkesler cümlenin ma‘lûmu olan hakaretleri çekmekde oldu!umuz halde
hakk#m#zda lisânen ve kalemen ve amelen müdâfaaya çal#"an millet fakat
$ngiliz kavmi idi. 

Bu sebebden $ngiliz hürriyetsever ve hürriyeti müdâfaa eyler oldu!una kan-
m#"#zd#r.

Binâenaleyh arz ederiz ki, $ngiliz bayra!# ve kumandas# ve nizâm-# askerisi
alt#nda kan#m#z# bezl etme!e haz#r#z, lâkin bizler bir kavî maksada nihayet ver-
meyen politika muhârebelerine âlet olmakdan usand#k, bir sulh-# daimiye îsâl
edecek muhârebe isteriz. Bu sulh-# daimî Rusya'n#n bi-gayr-# hakk#n gasb
eylemi" oldu!u k#t‘alar# istirdâd birle o devleti asl#na ircâ‘ eylemekden ba"ka bir

18

100

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:35  Page 100



tarîkla müyesser olmayaca!#ndan Avrupa'da Saltanat-# Osmaniye'nin ve
Lehistan'#n ve Asya'da Kafkasya'n#n ve K#r#m'#n tesisleri maksad#yla $ngiltere
devlet-i fahîmesine asker olma!a ahd ü misak eyledik.

Ve biz ki, Çerkesistan beylerindeniz. Umûm Çerkes nâm#na ber-vech-i zîr
imzalar#m#z# verdik.

Ol bâbda emr o fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
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!STANBUL, SELAN!K ve VARNA !SKELELER!NDE B!R!KEN !K! YÜZ
B!N MUHAC!R!N !DARES! !Ç!N KOM!SYON KURULMASI 

$stanbul, Selanik ve Varna iskelelerinde bulunan iki yüz bin Çerkes, Tatar,
Nogay ve Sohum muhâcirlerinden yüz elli bininin  Haleb, %am, Adana, 

Sivas, Ankara, Diyarbak!r, Cezayir-i Bahr-! Sefîd ve Samsun'a 
gönderilerek iskân edilmeleri, iskân i"lerinin $stanbul'da 

merkez Muhâcirin $daresi kurularak hesap ve iskân 
"ubelerinin geçici encümen ile idare edilmesi / 
$stanbul'da kalacak olan muhâcirlerinden 
bir k!sm!n!n devlet dairelerinde istihdam!,

dul kad!nlar!n askerî dikimhânelerde 
görevlendirilmeleri

2 A%ustos 1878

Atûfetli efendim hazretleri,
Muhâcirînin sûret-i idare ve iâ"eleriyle ta"ralara sevk ve iskânlar# hakk#nda

%ûrâ-y# Devlet Mülkiye Dairesi'nden kaleme al#nan mazbata ve talimât layi-
halar#yla evrak-# müteferri‘as# Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da k#râet ve mütâlaa
olundu. Hulâsa-i mündericât# Anadolu'ya sevk olunacak muhâcirîn için vilâyât-#
ma‘lûmeye birer iskân memûru ile birer katib tayini ve zikr olunan vilâyât
merkezleriyle mülhak elviye ve kazâlarda birer de komisyon ve "ube te"kili ve
burada dahi bir idare komisyonu ile umûr-# hesabiye ve iskân "ubeleri tertibi ve
umûr-# s#hhiye ve tedavilerinin kemâkân komisyonu marifetiyle icras# ve
Dersaâdet'de bulunan muhâcirînin yevmiye ve muâlecât vesâire masâr#f#ndan
dolay# yevmiye üç yüz bin guru"un ve ta"ralara gönderilecek muhâcirînin hâne
ve edevât-# zer‘iyye vesâireleri için muhtac olduklar# masâr#f#n ve zikr olunan
iskân memûrlar#yla ketebesine verilecek maa"lar#n sûret-i tesviyesi Dersaâdet
ve Selanik ve Varna iskelelerinde mevcud iki yüz bin nüfus muhâcirden tertib
pusulas# mûcebince yüz elli bin neferinin Haleb ve %am ve Adana ve Sivas ve
Ankara ve Diyarbekir ve Cezayir-i Bahr-# Sefîd vilâyetleriyle Samsun'a sevk ve
izâm#yla bunlar#n ber-mûceb-i talimât iskân ve îvâlar# husûsunun mahallerine
i"‘âr# ve muhâcirîn-i merkûmeden ileride bir tak#m#n#n celb ile memleketlerine
iâdeleri lâz#m geldikde mü"kilât zuhûr etmemek için hangi mahaller ahalisinin
daimî sûretle Anadolu taraflar#nda iskân etdirilmesi tensib olunur ise onlar#n
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sevkine itina olunmas#n#n ve Sohum muhâcirlerinin istidâ ve arzular# vechile
müctemi‘an ve umûmen bir yerde iskân# kâbil olamayaca!#ndan onlar#n da
muhâcirîn-i sâire misillü iskân ve îvâ edilmesi lâz#m gelece!inin komisyona
tavsiye ve nakliye i"inde bulundurulmak üzere Tersane-i Âmire ve $dare-i
Mahsûsa'dan dört k#ta vapur tahsisi ve burada kalacak muhâcirînden i"e ve
güce muktedir olanlar#n#n yevmiye ile devâir-i emiriyede istihdam# ve erâmil-i
muhâcirîne de ücret-i mukannenesiyle askerî çama"#rlar# dikdirilmesi ve hâne-
lerde bulunan muhâcirînin ç#kar#lmas# için mürâcaat edenlere iskân-# muhâ-
cirîn muâmelesinin hitâm#na ve memleketlerine gönderilecekler hakk#nda
devletce ittihâz olunacak karar#n neticesine de!in sabredilmesi yolunda cevab
verilmesi husûslar#yla muâmelât-# müteferri‘as#n#n tafsilât#ndan ibaret bulun-
mu"dur. Muhâcirlerin infâk ve iâ"eleriyle beraber ta"ralara sevk ve izâm# vel-
hâs#l bunlara aid i"lerin umûmu bu defa Dersaâdet'de te"kiline irâde-i seniyye
"eref-müteallik buyurulan komisyona müfevvez ve umûr-# hesabiye ve iskâniye
için ayr# "ubeler yap#lmay#p lede'l-iktizâ bu "eylere yine komisyon-# mezkûr
hey’etinden lüzûmu kadar azâdan te"kil olunacak encümen-i muvakkatda
bak#lmak mukarrer olmak hasebiyle ona göre icra-y# icab#n#n komisyona
tavsiyesi ve zikr olunan vilâyâta birer memûr ve katib gönderilmesi muhâcirînin
nakl ve iskân ve iâ"eleri emr-i ehemminin sürat-i cereyân#nca tesirât ve teshilât#
müstelzim olaca!#ndan ve melfûf pusulada esâmisi muharrer memûr ve katib-
lerin sûret-i intihâb# yolunda ve "ehrî verilmesi gösterilen cem‘an yetmi" üç bin
kusûr guru" maa" da hadd-i itidâlde görünerek bunun kar"#l#!# dahi
Dersaâdet'den sevk olunacak muhâcirîne "imdi verilmekde olan yevmiyenin bir
yandan tenziliyle tasarrufât-# vâk#‘adan ma‘a ziyâdetin hâs#l olaca!# derkâr
oldu!undan bunlar#n ol vechile tayin ve irsâli ve nizâm# dairesinde har-
c#rahlar#n#n tesviyesi ve fakat muhâcirînin iskân ve îvâs# için kendilerine cânib-i
hükûmetden hâne in"âs# ve edevât-# zer‘iyye itâs# takdirinde sarf# lâz#m gelen ve
talimât-# mahsûsas#nda tasrih olunan mebâli!in külliyeti cihetiyle hasbe'l-hâl
Hazine-i celîleye tahmili kâbil olamayaca!#ndan bu sûretin in"âallâhu teâlâ
ileride bi'l-mülâhaza münasib kar"#l#k bulunarak iktizâs#na bak#lmak üzere bi'z-
zarure tehiriyle "imdilik her mahalle gönderilecek muhâcirlerin o mahallin
nüfusuyla muvâzene olunup kaç hâneye ne kadar muhâcir isabet eyler ise ona
göre kendilerinin sûret-i müsâferetde bu hânelere yerle"dirilmesi ve bunlar için
baz# mahallerde hâneler in"âs#na te"ebbüs olundu!u bildirilmekde oldu!undan
bu i"in dahi talimât-# mezkûrede gösterilen kâide ve usûl vechile ve fakat hazi-
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neye tahmil-i masâr#f edilmeksizin mahalleri ashâb-# hamiyyet ve iktidar#n#n
muâvenât-# vatanperverâneleriyle husûle getirilmesine çal#"#lmas# ve bi'l-farz
muhâcirler tamam#yla iskân olunsa ve muhtac olduklar# levâz#m ve e"ya tedârik
edilse bile ilk sene için kendilerini idare edecek sûretde ziraat ve h#râsete muk-
tedir olamayacaklar#ndan ber-mantûk-# talimât taraf-# hükûmetden tefrik ve
irâe edilecek arazinin bir seneye mahsûs olmak üzere ahali-i kadîme
cânibinden aç#l#p sürülmesi ve her mahalde en ziyâde mahsul veren hububât
her ne ise mümkün olan yerlerde cânib-i hükûmetden yine bir seneye mahsûs
olarak tohumluk verilip kezâlik ahali-i kadîme vâs#tas#yla zer‘ etdirilmesi ve
ziraatin sâir ameliyât ve fi‘liyât#nda muhâcirînin istihdam olunmas# gibi tedâ-
birin ittihâz ve icras# velhâs#l muhâcirînin iskân ve îvâlar# emrinde Hazine-i
celîleye "u hâl-i muzâyakas#nda tahmil-i masâr#f edilmeyerek mahallerince
kâbil ve mümkün olabilen her türlü esbâb-# mümkinenin taharrî ve istihsali
husûslar#n#n mahalleri memûrîn-i kirâm#n#n uhde-i reviyyetlerine havale-i
tavsiye ve i"‘âr edilmesi ve muhâcirînin sevkiyât vesâir muâmelât# için bâ irâde-i
seniyye "ehremini saâdetli pa"a hazretleri taraf#ndan ba"kaca tanzim edilip bi'l-
mütâlaa icabât# bendleri bâlâlar#na sürh ile i"aret k#l#nm#" olan layihan#n icra-y#
muktezât# için Muhâcirîn Komisyonu'na gönderilmesi ve mevâdd-# sâirenin de
ber-mûceb-i mazbata ve talimât ifâ-y# mukteziyât# tezekkür ve tasvib k#l#nm#"
ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-# hümâyûn-# cenâb-# mülûkâne
müteallik ve "eref-sudûr buyurulur ise mantûk-# âlîsi infâz olunaca!# beyân#yla
mezkûr mazbata ve layihalar ile evrak-# müteferri‘as# tak#m#yla arz ve takdim
k#l#nd# efendim.

Fî 2 %. sene [12]95

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle mazba-

ta-i ma‘rûza ve melfûfat! manzûr-! hümâyûn-! hazret-i Padi#ahi buyrulmu# ve
suver-i ma‘rûzan!n tezekkür ve istizân olundu"u üzere ifâ-y! mukteziyât! müteallik
ve #eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-! mülûkâne muktezâ-y! celîlinden
olarak evrak-! merkûme tak!m!yla savb-! sâmî-i âsafilerine iâde k!l!nm!# olma"la
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 3 $. sene [12]95 / [2 A"ustos 1878]
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Beher
hanede

be"er nüfus
itibar#yla
Nüfus

Hâne

50000 10000
Haleb'e Çerkes, Tatar ve Nogay muhâcirleri

gönderilmi" ve gönderilebilece$i ve Zor
Sanca$#'na kezâ

25000 5000 %am'a kezâ

25000 5000 Adana'ya kezâ

10000 2000 Konya'ya kezâ

10000 2000

2000

Kastamonu'ya kezâ

10000 K#br#s'a

10005000 Ankara'ya

10005000 !skenderun tarîk#yla Diyarbak#r'a

100500 Cezayir-i Bahr-# Sefîd Vilâyeti'ne

30000150000

5000 1000 Sivas ve içerilerine yerle"dirilmek üzere
Samsun'a kezâ

4500 900 Amasya'ya gönderilmek üzere Samsun 
!skelesi'ne
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ANADOLU'YA SEVKED!LEN ÇERKESLER!N RUMEL!'DE KALAN
ARAZ!LER!NE UYGULANACAK ESASLAR

Rumeli'ye yerle"ip de tapulu arazi verilen Çerkes muhâcirlerinin Anadolu'ya
naklediklerinde kendilerine ayn! miktarda arazi verilmesine kar"!l!k geride

b!rakt!klar! gayr!menkullerden kendi kazançlar!yla elde ettikleri 
arazileri satabilmek veya kiraya verebilmek 

hakk!na sahip olduklar!
7 "ubat 1880

Ub#h Kabilesi'nden Çerkes $smail Bey'in Yapa!içe karyesinde mutasarr#f
oldu!u çiftlik ve arazinin tâlibine îcâr veya fürûhtuna müsâade itâs# emrinde
baz# ifade ve istidây# hâvî verdi!i arzuhal ile ol bâbda "ehremaneti ve Encümen-i
Muhâcirîn Riyâset-i Sâniyesi ile muhâbereyi "âmil iki k#t‘a tezkire ve evrak-#
sâire-i melfûfe %ûrâ-y# Devlet'e havale buyurulma!la Mülkiye Dairesi'nde
k#râet ve mütâlaa olundu.

Me’âllerinden müstebân oldu!u üzere emanet-i mü"ârünileyhân#n i"‘âr#yla
Silivri Kazâs# $dare Meclisi'nin melfûf mazbatas#nda karye-i merkûme kadîmen
Emlâk-# Hümâyûn'dan oldu!u halde seksen sekiz tarihinde muhâcirîn-i
Çerâkise'ye ihsân buyurularak mûmâileyhimin mutasarr#f oldu!u arazi iki yüz
k#rk be" dönümden ibaret bulunmu" ve bundan seksen be" dönümü hîn-i iskân-
da köle ve câriyelerine verilip muahharan üserâ-y# Çerâkise'nin icra k#l#nan
mükâtebelerinde k#ymetlerine bedel onlardan tefevvuz eylemi" ve bundan
ba"ka olarak mûmâileyhimin dört bin guru" mu‘accele mukâbilinde ahali-i
kadîmeden i"tirâ eyledi!i dört dönüm tarla üzerine be" yüz alt#n mikdâr# akçe
sarf#yla hâne, ahur yapd#r#p bu dahi el-ân taht-# temellükünde bulunmu" ve i"bu
dört dönüm tarla ve binalar#n#n "imdiki halde iki yüz yirmi alt#n k#ymeti bulun-
du!u inde'l-ke"f anla"#lm#" idü!i beyân ve i"‘âr edilmi" oldu!u gibi Asâkir-i
Bahriye Kola!alar#ndan Osman Bey'in karye-i mezkûrede kâin pederinden
müntakilen taht-# tasarrufunda olan arazisindeki hakk-# tasarrufunun vikâyesi
hakk#nda vuku‘bulan istidâs# üzerine bi'l-muhâbere kazâ-i mezkûr idare
meclisinden tanzim olunan di!er mazbatada dahi mîr-i mûmâileyhin pederi
müteveffâ $smail Bey'in karye-i mezkûrede ahali-i kadîmeden i"tirâ etmi"
oldu!u altm#" be" dönüm arazi ile beraber be" yüz otuz be" dönüm araziye
mutasarr#f olup i"bu arazi mûmâileyh Osman ve kar#nda"# Hasan beyler ile
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kebîre k#zlar# Feride ve %adiye ve sagîre k#z# Didar han#mlara intikal etmi" ve
%adiye Han#m vefat etmekle hissesi olan yüz elli bir dönümlük bir tarlan#n
ahali-i kadîme hükmüne girmi" olmas# cihetiyle o!lu yetim Hakk# Bey'in üze-
rine intikali icra ve Defterhânece nizâm#na tevfikan tapu senedât# itâ olunmu"
ve müteveffâ-y# mûmâileyh $smail Bey'in mal-# mü"terâs# olan sâlifü'z-zikr alt-
m#" be" dönüm arazinin verese-i mûmâileyhime aid olmas# tabii olup küsûru ise
Osman Bey ile k#z kar#nda"lar#n#n hisseleri oldu!u halde Rumeli muhâcirlerine
gösterilen arazi dahilinde bulunmu" idü!i beyân ve izbâr k#l#nm#" ve riyâset-i
sâniye-i mü"ârünileyhân#n i"‘âr-# cevabîsinde dahi Çerkesler için Anadolu'da
yerler tahsis ve irâesi mukarrer olmak ve bunlar Rumeli k#t‘as#nda terk edecek-
leri araziye bedel bulunmak hasebiyle Rumeli'deki yerlerde alâkalar# kalmamak
lâz#m gelece!i ve binâenaleyh mebhûsun-anh olan Yapa!içe Çiftli!i'nde Zi"tovi
ve Ni!bolu muhâcirleri tavtin edilmesi akdemce bâ-tezkire-i sâmiye emr u i"‘âr
buyurulma!la bir tak#m muhâcirîn oraya sevk ve izâm k#l#nma!la beraber daha
ne mikdâr hânenin istiâb#na kifâyeti oldu!u anla"#lmak üzere ebniye hulefâs#n-
dan Ahmed Efendi memûr edilerek ol bâbda götürmü" oldu!u mazbata-i
mahalliyede vaktiyle yap#lm#" olan haritas# üzerine icra olunan tahmin ve mesa-
hadan s#hriyet vesâir münasebet ile ahali-i kadîme hükmüne giren zükûr ve inâs
ve yetim ve yetimenin bâ-sened taht-# tasarruflar#nda kalan üç yüz elli dönüm
araziden mâadâ karye-i merkûme arazisinin mikdâr# on bir bin yedi yüz altm#"
üç dönümden ibaret oldu!u gibi dokuz yüz doksan bir dönümlük bir k#t‘a çay#r
ve be" yüz k#rk bir dönüm kadar a!#l ve yirmi üç dönüm bostan# bulundu!u ve
bu arazi bir hâne be" nüfus ve be" nüfus bir çift itibar#yla her çift sahibine yet-
mi"er dönüm hasebiyle taksim edildi!i halde yüz altm#" sekiz hâne ve sekiz yüz
k#rk nüfus istiâb edebilece!i beyân ve evvelce meskûn olup muahharan
Anadolu k#t‘as#na hicret eden Çerkeslerden ba"ka silk-i askerîde bulunanlar#n
arazileri hakk#nda ne yolda muâmele olunaca!#n#n bildirilmesi dermiyân olun-
mas# ve mahall-i mezkûr arazi vesâiresinin mikdâr ve keyfiyât# hakk#nda
mûmâileyh Ahmed Efendi'nin ba"kaca daha bir tak#m ma‘lûmât vermesi üze-
rine buralara muhâcir iskân# mahalline tebli! ve izbâr ve teferruât-# sâiresi
emrinde iktizâ-y# hâl ve maslahatdan görünen daha baz# husûsât tavsiye ve ihtar
k#l#nm#" olup ancak mûmâileyhimâ $smail ve Osman beylerin tasarruflar#n#
iddiâ eyledikleri mahallerin istisnâs#na k#yâm edilmi" olsa müteâkiben di!erleri
dahi bu yolda davâya mübâderet edecekleri bedîhî ve Rumeli cihetinden
kald#r#lan Çerkeslerin köylerinde cânib-i mîrîden ihsân buyurulan arazi ve
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hânelerinden ba"ka kesb-i yedleri olmak üzere hâs#l edilmi" büyût vesâireleri
bulundu!u beyândan müsta!nî olarak çünkü bunlardan zürrâ‘ tak#m#na
Anadolu cihetinden mübadeleten arazi itâ olunmakda olmas#yla bu gibilere
cevab verilir ise de rencberlikle me’lûf olamayacaklar# tabii bulunan askerî
tak#m#yla erâmil ve eytâm#n hakk-# tasarruflar# için ne denilmek ve ne yap#lmak
lâz#m gelece!inin i"‘âr# beyân ve izbâr edilmi"dir.

Muhâcirîn-i Çerâkise'nin Rumeli'de terk edecekleri araziye dâir evvel ve
âhir takdim olunan iki k#ta mazbatada gösterildi!i vechile muhâcirîn-i merkû-
menin Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye ibtidâ-y# hicretlerinde her hâneye
kifâyet edecek mikdâr arazi irâe ve bunlar için tapu senedât# itâ k#l#nm#" oldu!u
halde bu kere hasbe'l-muâhede akvâm-# mezkûreden Rumeli k#t‘as#nda bulu-
nanlar#n Anadolu'ya nakliyle kendilerine o cihetde arazi verilmekde oldu!un-
dan bu arazi Rumeli cihetindeki yerlere bedel olmas#yla "imdi muhâcirîn-i
merkûmenin Rumeli cihetinde olup mukaddemâ hîn-i hicretlerinde mücerred
iskânlar# için verilmi" olan arazide bir gûne ili"ikleri kalmay#p fakat mükâtebe
sûretiyle ald#klar# veya paralar#yla i"tirâ eyledikleri arazi bu âdâda dahil ola-
mayaca!# gibi zâbitân-# askerî veya erâmil ve eytâmdan olup da Rumeli'deki
yerleri mukâbilinde kendilerine Anadolu'da arazi verilmeyecek olanlar#n
Rumeli'deki yerlerinin meccânen zabt# dahi muvâf#k-# nasafet ve adalet görüle-
meyece!i cihetle akvâm-# merkûmenin gerek mükâtebe bedeli olarak ve gerek
kendi paralar#yla al#p taht-# tasarruflar#nda bulunan arazi vesâirenin ve bir de
yerleri mukâbilinde kendilerine Anadolu'da irâe-i mahall edilmeyecek olan-
lar#n bu sebeble kendileri Rumeli taraf#na geçememek üzere icâr veyâhûd
Çerkes'in gayr# vekil ile idare eylemelerine müsâade olunmas# veya istedikleri
halde hükûmetce satd#r#larak esmân#n#n taraflar#na itâs# ekseriyetle tensib ve
tezekkür k#l#nma!#n ol vechile ifâ-y# muktezâs#n#n riyâset-i sâniye-i mü"ârün-
ileyhâ ile %ehremaneti'ne havalesi bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî Gurre-i Safer sene [1]297 ve fî Kanûn-# sâni sene [1]295

*
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Yanko
Efendi
Muhâlif

reyde

Ahmed
"zzeddin

Mehmed
Celâleddin

Seyfeddin Avnurrefik !ûrâ-y$
Devlet
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Atûfetli efendim hazretleri;
Muhât-# ilm-i âlî buyuruldu!u üzere Rumeli k#t‘as#nda meskûn bulunan

Çerkeslerin Anadolu'ya nakliyle kendilerine o cihetden arazi verildi!i ve bu
arazi Rumeli taraf#ndaki yerlere bedel bulundu!u cihetle bunlar#n hîn-i hicret-
lerinde taraf-# devletden mücerred iskânlar# için Rumeli'de verilmi" olan
arazide bir gûne ili"ikleri kalmam#" ise de mükâtebe-i "er‘iyye bedeli olarak
ald#klar# veyâhûd paralar#yla i"tirâ eyledikleri arazinin kendileri Rumeli câni-
bine geçememek üzere satd#r#larak esmân#n#n taraflar#na itâs#n# istidâ eyledik-
lerine mebnî keyfiyet lede'l-istizân mükâtebe bedeli olarak veya kendi
akçeleriyle bi'l-i"tirak mutasarr#f olduklar# arazi k#ymet-i hakikiyeleriyle sat-
d#r#larak esmân#n#n tamam#yla ashâb#na teslimine be-gâyet itina edilmek üzere
icra-y# icab#n#n Muhâcirîn Komisyonu'na havalesi husûsuna irâde-i seniyye-i
hazret-i "erhriyâri "eref-müteallik buyurularak hükm-i celîli vechile icraat#na
mübâ"eret olunmu" idi. Muahharan %ûrâ-y# Devlet Mülkiye Dairesi'nden
kaleme al#n#p leffen arz ve takdim k#l#nan mazbatan#n hulâsa-i me’âlinden
müstebân oldu!u üzere Ub#h kabilesinden Çerkes $smail Bey karye-i
mezkûrede mutasarr#f oldu!u çiftlik ve arazinin tâlibine icâr veya fürûhtu için
müsâade itâs#n# ve bir de Bahriye Kola!alar#ndan Osman Bey'in kezâlik karye-i
mezkûrede pederinden müntakilen taht-# tasarrufunda bulunan arazisindeki
hakk-# tasarrufunun vikâyesini istidâ etmi" olduklar#ndan bunlar#n mikdâr-#
arazileri ve sûret-i tasarruflar# hakk#nda icra edilmi" olan muhâberât ve ted-
kikât#n tafsilât#yla beraber karye-i mezkûreye evvelce Zi"tovi ve Ni!bolu muhâ-
cirleri iskân ve daha muhâcir tavtini mahalline izbâr edilmi" ve mûmâileyhimâ
$smail ve Osman beylerin tasarruf iddiâ eyledikleri mahallerin istisnâs#na k#yâm
olunsa di!erlerine sirâyeti müeddî olaca!# cihetle bu misillü rencberlikle me’lûf
olamayacaklar# tabii bulunan askerî tak#m#yla erâmil ve eytâm#n hakk-# tasarruf-
lar# için ne denilmek ve ne yap#lmak lâz#m gelece!i isti"‘âr olunmu" idü!üne ve
böyle zâbitân-# askerî ve erâmil ve eytâmdan olup da Rumeli'deki yerleri mukâ-
bilinde kendilerine Anadolu'da mahal verilmeyecek olanlar#n Rumeli'deki yer-
lerinin meccânen zabt# muvâf#k-# adalet olamayaca!#na mebnî akvâm-#
Çerâkise'nin gerek mükâtebe bedeli olarak ve gerek kendi paralar# ile al#p taht-#
tasarruflar#nda bulunan arazi vesâirenin ve bir de yerleri mukâbilinin kendile-
rine Anadolu'da irâe-i mahall edilemeyecek olanlar#n bu sebeble kendileri
Rumeli cihetine geçmemek üzere icâr veyâhûd Çerkes'in gayr# vekil ile idare
eylemelerine müsâade olunmas# veya istedikleri halde hükûmetce satd#r#larak
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esmân#n#n taraflar#na itâs# ekseriyetle tensib ve tezekkür k#l#nm#" olma!la ol
vechile ifâ-y# muktezâs#n#n komisyon-# mezkûra havalesiyle "ehremanetine dahi
ma‘lûmat itâs# hakk#nda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahi
müteallik ve "eref-sudûr buyurulur ise icra-y# hükm-i âlîsine ibtidâr edilece!i
beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 20 S. [12]97
Said

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhileriyle melfûf

mazbata ve sûret-i tezkire manzûr-! hümâyûn-! hazret-i Padi#ahi buyurulmu# ve
ber-mûceb-i istizân ol vechile muâmele-i lâz!menin icras! husûsunun komisyona
havalesiyle $ehremaneti'ne dahi ma‘lûmât itâs! müteallik ve #eref-sudûr buyurulan
irâde-i seniyye-i cenâb-! mülûkâne mantûk-! celîlinden olarak mezkûr mazbata ve
sûret savb-! sâmî-i h!dîvilerine iâde k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 25 S. [12]97 / [7 $ubat 1880]
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!STANBUL'DA BULUNAN MUHAC!RLER!N B!R AN EVVEL TA"RADA
!SKÂN ED!LMELER!

Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde Osmanl! topraklar!na göç
eden Çerkes, Abaza, Da#!stan, Nogay, Kazgan ve K!r!m muhâcirleri ile 
1877-78 Osmanl!-Rus Sava"! sonras!nda Bulgaristan ve Bosna'dan 

göç eden muhâcirlerin yerle"tirildikleri yerler ile bunlardan aç!kta 
kalanlar!n! gösteren defterin haz!rlanmakta oldu#u, ancak 
$stanbul'da bulunan otuz be" bin iki yüz yirmi dört ki"inin 

bir an evvel ta"rada iskân edilerek masraflar!n!n 
Hazine'ye yük olmaktan kurtar!lmas! gerekti#i

16 Kas#m 1881

Serkurenâ-y! Hazret-i $ehriyârî Cânib-i Âlîsi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Cennet-mekân Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han hazerât#n#n

zaman-# saltanatlar#nda Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye hicret etmi" olan
Çerkes ve Abaza ve Da!#stanî ve Nogay ve Kazgan ve K#r#m muhâcirlerinin ve
mesele-i mündefi‘ada kezâlik Bulgaristan ve Bosna ve mahall-i sâireden hicret
eden muhâcirînin cins ve mikdâr#yla iskân olunduklar# vilâyet ve kazâ ve
kurân#n ve henüz iskân olunamay#p da aç#kda kalanlar#n bi't-tahkik bir k#t‘a
defterinin tanzimiyle irsâli muktezâ-y# emr u fermân-# cenâb-# Padi"ahiden
oldu!u beyân-# âlîsiyle ifâ-y# muktezâs# hakk#nda "eref-vârid olan tezkire-i
Aliyye-i âsaf-# âzamilerine yaz#lan cevab-# çâkerânemde muhâcirîn-i cedîdenin
vilâyâtla tatbik-i kuyûdu ve muhâcirîn-i atîkan#n da istifsâr# lâz#m gelerek key-
fiyet muhâcirîn bulunan vilâyâta izbâr k#l#nd#!#ndan bi-mennihî'l-kerîm netice-i
muhâberâtda defter-i matlûbun takdim k#l#naca!# arz ve izbâr k#l#nm#" idi.
Ondan sonra ehemmiyet-i maslahat#n beyân#yla bi'd-defeât icra k#l#nan tekidât
semerât#yla cevablar#na dest-res olunan mahaller ile Dersaâdet'de bulunan
muhâcirînin ecnâs ve mikdâr-# nüfusunu ve teferruât-# sâiresini hâvî tanzim olu-
nan bir k#t‘a cedvel leffen takdim k#l#nm#" ve vilâyât-# mütebâkiyeye ez-ser-i nev
icra-y# tekidât olunmu" oldu!undan onlardan dahi al#nacak ecvibe üzerine
yap#lacak cedvel-i umûminin dahi takdimi mukarrer bulunmu"dur. Cedvel-i
mersûl mütâlaas#ndan rehîn-i ilm-i âlî-i âsafâneleri buyurulaca!# üzere cevab
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al#nan Selanik vilâyetiyle Sinob ve $zmid sancaklar#nda bulunup el-ân hâl-i
müsâferetde olduklar# gösterilen muhâcirînin "imdiye kadar emr-i iskânlar#n#n
itmâm olunmamas# mahallerince iskân-# muhâcirîn kaziye-i mültezemesi pî"-i
nazar-# itinaya al#nmad#!#ndan nâ"î olup esbâb-# müddeâya dahi baz#lar#ndan
güç hâl ile istilâm-# vâki‘ cevab#n#n al#nmas# ve tak#m#n#n hâlâ cevab vermeme-
si maddeleri delil-i kâfi olabilir. Dersaâdet'de bulunan otuz be" bin iki yüz yirmi
dört nüfus-# muhâcereden iskân eden ve hâne ve mesken i"tirâ ve istikrâs#yla
kendi kâr u kisbleriyle i"tigâl ederek ahalî-i asliye hükmüne giren ber-mûceb-i
kuyûd on be" bin dört yüz seksen iki nüfusdan mâadâ on dokuz bin yedi yüz k#rk
iki nüfus iâne-i devlete muhtacd#r ki bundan sekiz bin be" yüz nüfus mehmâ-
emken iâ"e olunan erâmil ve eytâm ve aceze ve amel-mânde olup mütebâkî on
bir bin iki yüz k#rk iki nüfusun dahi usûl-i müttehize vechile yevmî k#rkar para
verilerek iâ"eleri z#mn#nda k#sm-# âzam# yedlerine birer sergi koçan# verilmi" ise
de komisyona haftada verilen on dokuz bin guru"la bunlar#n sevk ve iâ"eleri
mümkün olamad#!# cihetle Dersaâdet'de kal#p imrâr-# vakt etmekde olduklar#n-
dan ber vech-i ma‘rûz erâmil ve eytâm ve aceze ve amel-mândelerin seviyyen
vilâyât-# mürettebeye sevk ve izâmlar#yla mahalleri daire-i belediyeleri mari-
fetiyle iâ"e olunmas# ve küsûrunun da yine vilâyâta sevk ve izâm k#l#nmas# bi't-
tasavvur bu sûret icra olundu!u halde hem kendileri seri‘an iskân ile sefâletden
ve hem de Hazine-i celîle bunlar için ihtiyâr etmekde oldu!u masâr#fdan kurtu-
laca!# gibi gitdikleri mahallerde temekkün ile vergi ve tekâlif-i sâireden dolay#
her biri devlete birer vâridât olaca!# bedîhî bulunmu"dur. Tafsilât-# ma‘rûzaya
nazaran "imdi sevk edilecek marru'z-zikr on bir bin iki yüz k#rk iki nüfus için alt#
yük yetmi" dört bin be" yüz yirmi ve aceze için de be" yük on bin guru"a ihtiyac
olup mebla!-# mezkûr ya Hazine'den itâ olunur veyâhûd istikrâz sûretiyle
tedârik etdirilir ise nüfus-# merkûme hemen sevk olunaca!# ve bu sûret
mümkün olamaz ise komisyona haftal#k sûretiyle verilmekde olan on dokuz bin
guru"a daha yirmi bir bin guru"un zamm#yla haftal#!#n k#rk bin guru"a iblâ!#
evvelce Bâb-# Âlî'ye i"‘âr olunmu" ve lede'l-havale bu sûret %ûrâ-y# Devlet'ce
taht-# karara al#nm#" ise de sâlifü'z-zikr on dokuz bin guru" haftal#kdan mâadâ
verilmeyen yirmi bir bin guru" dahi beher hafta verilir ise nüfus-# merkûme on
dört ay zarf#nda tamam#yla sevk edilerek art#k Dersaâdet'ce "imdi mevcud olan
muhâcirîn i"leri resîde-i hadd-i hitâm olarak muhâcirîn-i merkûmenin tama-
men sevk ve iskânlar# icra olunmu" olaca!# emr-i celîdir. Bu sûretlerin hiç birisi
icra buyurulmazsa ber-vech-i ma‘rûz komisyona verilmekde olan on dokuz bin
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guru"dan melfûf pusulada gösterildi!i üzere be" bin guru"u muhâcirîn has-
tahâne ve eytâmhânesi masâr#f#na ve üç bin be" yüz guru"u da "uabâtda bulu-
nan aceze-i muhâcirînin techiz ve tekfîn vesâir masâr#fât#na ve iki bin guru"u
dahi bu paradan icra olunan sevkiyâta ve kezâlik iki bin guru"u da masâr#f-#
mübreme-i sâireye ve alt# bin be" yüz guru"u dahi komisyonda müstahdem-i
memûrin ve ketebe maa" ve yevmiyelerine sarf edilmekde olup bu sûret eslâf-#
çâkerânem zamanlar#nda ki muhâsebât-# atîkan#n rü’yeti z#mn#nda 2 Kanûn-#
evvel sene [12]96 tarihinde Bâb-# Âlî'den istenilip henüz gönderilmeyen
komisyonun icra edece!i tahkikâtla dahi meydana ç#kaca!# emr-i bî-"ekkdir.
Tafsilât-# mebsûtaya nazaran komisyona verilmesi arz ve istidâ k#l#nan mebâli!
"imdi verilmeyip de kemâ fi's-sâb#k on dokuz bin guru"la iktifâ olunur ise lede'l-
muvâzene mezkûr on dokuz bin guru"un daha bir hayli sene verilmesi icab edip
bu para nas#l olsa Hazine-i celîleden ç#kaca!#ndan yaln#z arada ber-vech-i
matlûb sevkiyât icra edilemeyece!inden nâ"î Hazine hasar-zede olmas#ndan
ba"ka bir netice hâs#l olmayaca!# ve muhâcirîn-i mevcudenin de hâl-i müsâfe-
retden kurtar#lamayaca!# a"ikâr olmakla mütâlaa-i mebsûta-i ubeydânemin
hâk-pây-i "âhâneye arz ve ifadesi müsterhamd#r.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
23 Zilhicce sene [12]98 ve fî 4 Te"rin-i sâni [12]97 / [16 Kas#m 1881]

R$za
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MUHAC!RÎN KOM!SYONU MASRAFLARI !Ç!N RÜSÛMAT
EMANET!'NDEN ALINAN PARANIN 

SARF ED!LD!$! YERLER
Çerkeslerin Kabartay boyundan elli ki"ilik muhâcirin $stanbul'a geldi#ine dâir
bilgi ile Muhâcirîn Komisyonu masraflar!n! kar"!lamak üzere haftal!k olarak

Rüsûmat Emaneti'nden al!nan paran!n miktar!yla sarf "eklini 
gösteren pusula
21 Kas#m 1881

Muhâcirîn Komisyonu masâr#f#n#n tesviyesi z#mn#nda haftal#k sûretle
Rüsûmat Emanet-i Celîlesi'nden al#nan mebâli!in mikdâr#yla sûret-i sarf#n#
mübeyyin pusulas#d#r.

22
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Haftal#k sûretle Rüsûmat Celîlesi'nden ahz olunan
19000 guru"

Sûret-i sarf# Guru"

Muhâcirîn hastahânesiyle eytâmhânenin tayinât ve
erzak ve muâlece bahânesiyle memûr ve hademe
maa"#na  sarf olunan

5000

%uabâtda bulunan aceze-i muhâcirînin techiz ve tek-
fîn-i masraflar#yla ketebe maa"#na ve baz# mahallerin
tahliye ve nakliye vesâiresine verilen

3500

Memleketlerine sevk olunan aceze-i muhâcirînin
"imendüfer navullar#yla onar günlük yevmiyelerine ve-
rilen

2000

Komisyonda müstahdem memûrîn ve ketebe ve
hademenin maa" ve yevmiyelerine verilen

Yaln#z on dokuz bin guru"dur.
Fî 3 Te"rin-i sâni [12]97
Muhâsebe-i Muhâcirîn

19000

Bir tarafdan gelip bir tarafdan sevk edilmek üzere
"ubelerde bulunan aceze-i muhâcirînin tayinât-#
yevmiyeleriyle komisyonca masâr#f-# müteferrikaya
vesâireye verilen

2000

6500
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"skân-$ Muhâcirîn "daresi
117

Fî 3 Te"rin-i sâni sene [12]97 tarihiyle Rumeli ve Anadolu cânibinden
perakende sûretle gelen Türk muhâciri

Bâlâ-y# jurnalden müstebân buyurulaca!# üzere "ehr-i hâl-i Rûmî'nin ikinci
günü mevâki‘-i muhtelifeden hânesi halk#yla ve perakende sûretle vürûd eden
muhâcirîn on iki hanede altm#" nüfus olup "ube-yi âcizîce Nüfus Cerîdesine
kayd olunduklar# ma‘rûzdur.

Ol bâbda fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 2 Te"rin-i sâni sene [12]97

Fî 3 Te"rin-i sâni sene [12]97 
tarihiyle Varna tarîk#yla

Bulgaristan'dan gelen Türk 
muhâciri

Kebîr
nüfus

34 11 11 45 6 1 1 7

Fî 3 Te"rin-i sâni sene [12]97 
tarihiyle

Bursa'dan gelen Türk muhâciri

Sagîr
nüfus Hâne Yekûn Kebîr

nüfus
Sagîr
nüfus Hâne Yekûn

Kebîr nüfus
8

Yekûn nüfus

Yekûn

Sagîr nüfus
8

Reis-i !ube-i "skân-$ Muhâcirîn
Yahya Süleyman

Kebîr nüfus Sagîr nüfus Hâne

60 48 12 12
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Saâdetli efendim hazretleri,
Kafkasya ahalisinden ve Kabartay kabilesinden Taygan tarîk#yla ve

Beymirzâ maiyyetiyle be" hanede elli bir nüfus muhâcirîn-i Çerâkise i"bu
Te"rin-i sâninin dokuzuncu Pazartesi günü $ngiliz Kumpanyas# vapuru ile bi'l-
vürûd "ube-i âcizîde muvakkaten ikâmet edildikleri berây-# ma‘lûmat arz
olunur.

Ol bâbda fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 9 Te"rin-i sâni [12]97 / [21 Kas#m 1881]
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Reis-i "skân-$ Muhâcirîn
es-Seyyid e%-!eyh Süleyman

Umûm Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Yekûn

51 32 2 5

Kebîr Sagîr Hâne Fî 9 Te"rin-i sâni [12]97 tarihiyle
Taygan tarîk#yla gelen muhâcirîn-i
Çerâkise

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:44  Page 123



124

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:45  Page 124



125

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:47  Page 125



126

Y. PRK. KOM, 3/26

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:48  Page 126



MUHAC!R !SKANI !Ç!N GÖREVLEND!R!LEN AL! KEMÂL PA"A'YA
VER!LEN TAL!MAT

$stanbul ve Rumeli sahillerinden Anadolu'nun belirlenen vilâyetlerine gönder-
ilen muhâcirlerin düzenli olarak yerle"tirilmeleri için Padi"ah taraf!ndan

görevlendirilen fevkalâde memûr Ali Kemâl Pa"a için haz!rlanan 
ve yirmi maddeden olu"an talimât

3 Ekim 1882

Dersaâdet ve Rumeli sevâhilinden Anadolu'nun vilâyât-$ ma‘lûmesine sevk
olunan ve ba‘demâ gönderilecek olan muhâcirînin hüsn-i iskân ve îvâlar$ için
vilâyât ve elviyeye bizzat azîmet etmek üzere bâ-irâde-i Padi%ahî tayin buyru-
lan fevkalâde memûr saâdetli Ali Kemâl Pa%a hazretlerine mahsûs talimâtd$r.

B"R"NC" FASIL
Memûr-# mü"ârünileyhin tayin ve vezâifini "âmildir

Birinci madde: Muhâcirîn sevk ve iskân olan vilâyât merkezlerinde iskân-#
muhâcirîn memûru nâm#yla birer memûr ve refâkatlerinde birer de kâtib
bulunmak talimât iktizâs#ndan oldu!undan pa"a-y# mü"ârünileyh hazretleri
esna-y# devr ve tefti"lerinde vilâyât ve elviye merkezlerine vusûllerinde iskân-#
muhâcirîn memûrundan memûriyeti dahilinde ibtidâ-y# hicretlerinden "imdiye
kadar ne mikdâr muhâcir gelmi" ve bunlardan ne kadar# iskân edilmi" ve ne
mikdâr# iskân olunmam#" esbâb-# mûcibesiyle beraber bir k#t‘a defter taleb
ederek ve binâenaleyh icra-y# tahkikâta "urû‘ eyleyecekdir.

"kinci madde: Bir vilâyet ve elviyede memûrînin la!v# veya adem-i lüzûmu
cihetiyle muhâcir memûru nâm#yla kimse bulunmad#!# halde ol bâbda mevcud
olmas# tabiî olan evrak-# resmiyeyi hükûmet-i mahalliyeden arayacak ve
Dersaâdet'de Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nda istizâh-# madde vesâir suverle
resmî evrak ile muhâcirîn-i mevcudenin mikdâr#na ve keyfiyât-# iskâniyelerine
dâir kesb-i vukûf etmekle mükellefdir.

Üçüncü madde: Muhâcirînin kesreti olan vilâyât ve elviyede ve iktizâs#na
göre kazâlarda ber-mûceb-i talimât birer muhâcirîn komisyonu hey’eti te"kil
etmek ve o komisyonun ber-fevk-i dilhâh-# âlî husûsât-# iskâniye ile teferruât#n#
hüsn-i tem"iyet ve ifâya bezl-i mesâî ve makderet eyleyebilmesi esbâb#n#
tamam#yla istihsal eylemek için memûr-# mü"ârünileyh gerek vülât-# izâm ve
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gerek Dersaâdet Umûm Muhâcirîn Komisyonu taraflar#na pey der-pey i"‘ârât-
da bulunacakd#r.

Dördüncü madde: $skân-# muhâcirîn nâm#yla vilâyât ve elviye merkez-
lerinde te"kil olunan ve ba‘demâ te"kiline lüzûm-# hakikati görülen komisyon-
lar#n sûret-i te"kili ol bâbda mevcud olup hükmü kemâkân bâki olan talimât-#
umûmiyenin vilâyetlere tayin olunan memûrîn hakk#ndaki fasl-# mahsûsunun
ikinci ve üçüncü bendleriyle tayin olunmu"dur

Be%inci madde: Muhâcirînin iskân ve îvâlar# emrinde Hazine-i celîlenin "u
hâl-i müzâyakas#nda tahmil-i masâr#f edilmeyerek mahallerince kâbil olabilen
her türlü esbâb-# mümkinenin taharrî ve istihsali husûslar#na mahalleri
memûrîn-i kirâm# ve ahali-yi hamiyyetmendânî taraflar#ndan himmet buyurul-
mas# esbâb# tehyi’e edilecek ve madde-i sâb#kda sûret-i tayini gösterilen komis-
yon hey’et ve hademesi için dahi mükâfât-# Padi"ahiye nâil olmak üzere erbâb
ve ehl-i iffetden fahrî memûrlar bulundu!u halde onlar tercih olunacaklard#r.

Alt$nc$ madde: Vilâyâtda vülât-# izâm#n ve sancak ve kazâ komisyonlar# dahi
mahalleri mutasarr#f ve kaymakamlar#n#n nezâret ve muâvenetleri alt#nda
i"tigâl ve ifâ-y# vezâif eyleyecekleri gibi her vilâyet dahilinde iskân etdirilecek
muhâcirînin vakt-i zaman#yla yerle"dirilerek esbâb-# huzur ve rahatlar#n#n istik-
mâli vesâilini istihsal etmek vazife-i esasiyesiyle mükellef olduklar#ndan vülât-#
izâm ve mutasarr#fîn-i kirâm ve kazâ kaymakamlar# ve mecâlis-i mahalliye ve
idare-i muhâcirîn komisyonu ve "ubeleri bu emr-i ehemmin sekteden vikâye-
siyle matlûb olan mevâdd-# iskâniyenin bir an evvel istikrar#n# teyide müttefikan
ve müttehiden gayret ve imrâr-# vakt edilmeyerek bu matlab#n her halde hayr-#
husûl ve fi‘le getirilmesi emr-i mühimmini taht-# tefti" nezâretinde bulundur-
mak ve muhâcirîn iskân olunan mahallere ve tahsis k#l#nan ve k#l#nacak olan
araziden dolay# bir gûne davâ ve nizâ‘ vuku‘unda o araziyi ve verilmekde olan
tayinât# ve ahvâl-i sâireyi muâyene ve tedkik ve icab#n# kavânîn-i mevzu‘aya tat-
bik ile emr-i iskân# tatarruk-# halelden ve hukuk-# muhâcirîni gadr-# i‘tisâbdan
vikâye eylemek z#mn#nda memûr-# mü"ârünileyh hazretleri daima ge"t ü güzâr
üzere bulunacaklard#r.

Yedinci madde: Memûr-# mü"ârünileyh vilâyât ve elviye merkezlerinde
bulundukca taht-# riyâsetinde ictimâ edecek komisyonlarda tezekkür edilecek
mevâd üzerine verilecek kararlar#n vakt ü zaman#yla icras# husûsunun umûm
vülât-# izâm ve mutasarr#fîn-i kirâm hazerât#na mürâcaat buyuracaklar# ve ge"t
ü güzâr edecekleri mahaller muâmelât# hakk#nda dahi mü"âr ve mûmâileyhim
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ile muhâberât-# lâz#me icras#na müsâra‘at edecekleri misüllü akrabas# bulunan
muhâcirînin mümkün mertebe bir yerde yerle"dirilmeleri ve kurâ-i
mütecâvirede bo" kalan yerler oldu!u halde di!er karyelerden muhâcir celbiyle
oraya iskân k#l#nmalar# ve peder ve mâder ve evlâd ve #yâlinden dûr olup kazâ
veyâhûd livâ ve vilâyât-# sâirede kalm#"lar# var ise o makûlelerin kazâ ve kasabât
ve kurâ-i kadîmeleriyle esâmî ve "öhretlerinin ve kabilelerinin Dersaâdet
gazeteleri ile ilân olunmak üzere buraya irsâline ve vilâyet gazeteleriyle dahi
tab‘ ve ilân#na himmet ederek mümkün mertebe yekdi!erleriyle ictimâlar#
esbâb-# lâz#mesinin istihsal k#l#nmas# husûslar#na ikdâm ve gayret eyleyecekdir.

Sekizinci madde: Muhâcirîn inâs#n#n iskân olunanlar#ndan kendi kavm ve
kabilelerinden birer sebeble ayr#larak "urada burada kalanlar#n yedinci
maddede gösterildi!i vechile familyalar# nezdine izâm# ciheti tervic olunmas#y-
la beraber o makûlelerden r#zas#yla kalanlara münasib mahaller bulunup ikâme
edilerek yevmiyeleri bilâ-tehir verilecek ve muhâcirîn zükûrundan ve ehl-i #rz
tak#m#ndan birkaç ki"i familyalar#yla ictimâlar# esbâb# teshil k#l#n#p ve bulunan
devâir-i askeriyeye muktezî elbise i"bu aceze-i inâsa diktirilerek hâs#l olacak
ücretden kendilerinin iktidar ve iâ"eleriyle bu tarîk ile yevmiye itâs#ndan
Hazine-i celîleye fâide istihsal edilecekdir.

Dokuzuncu madde: Muhâcirîn zükûrundan bîkes ve bî-vâye olup da i"e
güce iktidar# olmayanlar ve memleketlerine avdet kayd#yla "urada burada
kalanlara yevmiye itâs# zarurî ise de bunlar#n içinde hallerine göre i"e güce ikti-
dar# olanlar dahi bulunmas# tabiî oldu!undan komisyon ve mahallî hükûmeti
memûrlar# vâs#tas#yla bu makûlelere i" buldurulup kendileri çal#"ma!a mecbur
tutulacak ve bu sûretle umûm devâir-i mîrîyede yevmiye ile amele istihdam#
ekser evkâtda vâki‘ olma!la oralarda ne mikdâr ameleye lüzûm var ise bunlar-
dan intihâb ve izâm k#l#nmak husûslar# ehemmiyyet-i mahsûsa ile telakki olu-
nacakd#r.

Onuncu madde: Muhâcirînin cümlesi ashâb-# ziraatden olmay#p içlerinde
hocalar ve ehl-i sanat adamlar dahi bulundu!undan bu misüllü hocalardan
ehliyet ve istihkâk# sabit olanlar#n#n imamet ve cihât-# sâire tevcihleriyle tatyîb-
leri vesâili istihsal olunacak ve icra-y# sanat etmek üzere "ehirde ikâmetlerini
arzu ederek dükkân ve han isticâr ve i"tirâs#na ve kalfa ve ç#rakl#k ile ahali-i
esnaf#n yan#na girme!e tâlib olanlar ve ashâb-# servetden olarak "ehirde
temekkün etmesini isteyenler olursa haklar#nda memûr-# mü"ârünileyh taraf#n-
dan bezl-i himmet ve gayret ve teshilât-# lâz#me ve muâvenet-i mukteziye ifâ

129

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:48  Page 129



olunacakd#r.
On birinci madde: Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'nin her taraf#na sevk ve

nakl olunan muhâcirînden devletce tebeyyün ve takarrür edecek ahvâle göre
vatan-# aslîlerine veya sâir bir mahalle iâde ve izâm olunacak muhâcirîn-i
biçaregân#n esbâb-# nakl ve iâdeleri cânib-i devletden i"e "urû‘ olunmazdan
evvel kâmilen tehyi’e ve ihzâr k#l#nacakd#r.

On ikinci madde: Muhâcirînin icra-y# iskânlar# hakk#nda sâlifü'z-zikr
tâlimât-# umûmiyenin ikinci fas#l, mevâdd-# "ettây# "âmil olup hükûmet-i mahal-
liye ve idare-i zâb#taya aid ve üçüncü fas#l ise muhâcirînin sevkiyât# husûsât#n#
mu‘lin olma!la bundan böyle sevkiyât vuku‘bulup da memûr-# mü"ârünileyh
ifâ-y# vazifeye mecbur olduklar# halde on be"inci ve on alt#nc# ve on yedinci ve
on sekizinci ve on dokuzuncu ve yirminci ve yirmi birinci maddeleri düstûru'l-
amel ittihâz k#l#nacakd#r.

On üçüncü madde: $"bu talimât ahkâm#na tevfikân muhâcirîn i"lerinin her
nev‘i rü’yet ve tem"iyetine ve taallukuna göre evrak#n devâir-i muhâcirîne
havalesine ve komisyonlarla muhâbereye ve muhâcirîn mesâlihine aid umûr ve
husûsât#n icabât#n# tezekkür ve tayine ve hâl ve zaman ve mekân ve tecrübe ve
imkân#n gösterece!i lüzûm ve ihtiyac nisbetinde iktizâ eden tedâbiri mütâlaaya
ve vilâyât komisyonlar[#n]dan suâl ve oralardan istizân olunan mesâlih hakk#n-
da re’y verme!e memûrdur.

"K"NC" FASIL

"ki Bâb$ !âmildir.
Birincisi: Muhâcirîne itâ olunacak tayinât ve yevmiye

"kincisi: Muhâcirîne itâ olunacak arazi ve levâz$mât hakk$nda

B"R"NC" BÂB
Tayinât

On dördüncü madde: Muhâcirîne itâs# iktizâ eden tayinât#n bundan böyle
lüzûm-# sarf# tebeyyün eden mahallerce ol bâbdaki kâide tamam#yla ma‘lûm
oldu!u vechile muhâcirînin icra-y# iskânlar# hakk#nda mevcud olan sâlifü'z-zikr
talimât-# umûmiyenin dördüncü fasl#nda muharrer olan yirmi ikinci, yirmi
üçüncü ve yirmi dördüncü maddelere tatbikân ifâ-y# muâmele olunacakd#r.

On be%inci madde: Umûr-# zât#yesini li-ecli't-tesviye "uraya buraya gidecek-
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lere sefer ücreti verilmeyip müddet-i gaybûbetlerinde muvakkaten yevmiyeleri
dahi kesilecekdir.

On alt$nc$ madde: Muhâcirîn komisyonlar# maiyyetinde bulunan kâtibler
idaresi dahilinde ne kadar muhâcirîn vard#r ve bunlar için devletce ne mikdâr
sarfiyât vuku‘bulmaktad#r muvazzah sûretle birer defter tutma!a mecbur
olduklar#ndan bunun gerek muhâfaza ve gerek muâmelât#nda noksan ve sûis-
timâli zuhûrunda o kâtib mes’ul tutulacakd#r.

On yedinci madde: Defter ve koçan ve kuponlar#n hiçbirinde hak ve silinti
olmayacak ve bir sehiv vuku‘buldu!u halde okunacak sûretde çizilip alt taraf#-
na yaz#lacakd#r.

$"bu yevmiye ve tayinât velhâs#l her nev‘i sarfiyât için zikri sebkat eden tali-
mât-# umûmiyenin üçüncü fasl#nda muharrer olan yirmi sekizinci, yirmi
dokuzuncu ve otuz birinci maddeler ahkâm#na hüsn ü riâyet olunacakd#r.

"K"NC" BÂB
Arazi ve Levâz$mât

On sekizinci madde: Muhâcirîne arazi itâs# hakk#nda talimât-# umûmiyenin
be"inci fasl#n#n muhtevî oldu!u yirmi be"inci, yirmi alt#nc#, yirmi yedinci, yirmi
sekizinci, yirmi dokuzuncu, otuzuncu, otuz ikinci, otuz üçüncü maddeler
ahkâm#na ve birde iskân olunacak muhâcirînin zürrâ‘ tak#m#na arazi itâs#
hakk#nda dört bendi "âmil 3 Muharrem sene [12]97 tarihli talimât-# ahîre muk-
teziyât#na harf be-harf tatbik-i muâmele olunacakd#r.

On dokuzuncu madde: Muhâcirînin iskân olunamay#p hâl-i sefâletde
kalmalar#n#n ba"l#ca sebebi, kendilerine gösterilmek istenen arazinin baz#
müteneffizân-# ahali-i iyâdetden tahlis olunamas# keyfiyeti olup en evvel bu key-
fiyet nazar-# itinaya al#narak arazi-i emiriye ve vakfiyeden olup müddet-i
nizâmisi vechile on sene bilâ-nizâ‘ zer‘ olunmayanlar eyâdî-i a!niyâdan istirdâd
olunarak muhtacîn ve bî-vâyegâna hüsn-i taksim olunmas# husûsuna bizzat
nezâret buyrulacakd#r ve muhâcirînin uhdesine tefvîz olunan araziyi âhara
fürûht etmek ve muvâzaaten terk eylemek gibi muhâlif-i kâide hâl ve harekât-
da bulunamamalar#na ve bulunanlar#n muâmelât-# kalemiyesi aid oldu!u devâir
taraf#ndan icra k#l#nmas#na medd-i enzâr-# dikkat k#l#nacakd#r.

Yirminci madde: Madde-i sâb#kada beyân olunan arazi kar#"#k ve dola"#k
muâmelât#n#n tamam#yla meydan-# sübûta ihrac# z#mn#nda ahali-i mahalliye ve
memûrîn-i sâireden ehil ve erbâb ve afîf zevât bu i"e tayin olunarak kavânîn-i
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mevzu‘aya tatbikân i‘tisâf ve ihtilâsâtda zâhire ihrac#na sarf-# mesâî ve
makderet olunacakd#r.

ZEYL

Tâ cennet-mekân Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han hazerât#n#n
nihân-# saltanatlar#nda muhâceret eden muhâcirînden "u kadar vilâyetde "u
kadar nüfusun hâlen hâl ü müsâferetde bulunduklar# geçende taraf-# e"ref-i
hazret-i Padi"ahiden taleb buyurulan defter üzerine mezkûr vilâyât vâlileriyle
cereyân eden muhâberât neticesinden müstebân olma!la ve muhâcirîn-i
merkûmenin imtidâd-# müsâferetleri ya mahallî müteneffizân#n#n ketm-i arazi
etmesinden veyâhûd memûrînin mübâlâts#zl#!#ndan ileri gelece!i vâz#hâtdan
bulunma!la bunlar# memûr-# mü"ârünileyh suver-i mümkine ile tahkik edip
hâlât-# me"rûhâ-i nâ-marziyyeye sebebiyet verenleri meydana ç#karan tertib-i
mücâzâtlar#na ve emr-i bi'l-akis muhâcirîn husûsât#nda hüsn-i hizmet ve mesâîsi
me"hûd olanlar# mazhar-# mükâfât etmek üzere bu bâbda nazar-# merhamet-
eser-i hazret-i mülûkâneyi celbe me’zûn olacakd#r.

Fî 20 Zilkâde sene [12]99 ve fî 21 Eylül [12]98 / [3 Ekim 1882]
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MUHAC!RÎN HASTAHANES!N!N GÜNLÜK MEVCUDUNU GÖSTEREN
JURNAL KÂ$IDI

Muhâcirîn Hastahânesi'nin hasta giri"-ç!k!" kay!tlar! ile hastalar!n durumlar!n!
gösteren günlük jurnal kâ#!d!

30 Kas#m 1886 24
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Yevm
Pazartesi

Muhâcirîn
Hastahânesinin Yevmî

Mevcudunu Nât#k
Jurnaldir

Numara
17

Nüfus
!nâsZükûrYekûn

221638

101

---

Vukuât

Dünkü
mevcudu

MülâhazâtTe"his-i Emrâz

Dahil olan

Vefeyât

231437Ba‘de'l-vukuât
mevcud kalan

DulhânedenTahte'l-mü"ahede

-22%ifâyâb olan
Bir nüfusu
eytâmhâne-
den bir nüfusu
sevkiyâtdan

Nezle-i im‘â
inhirâfü'l-mizâc

Fî 17 Te"rin-i sâni [1]302
Hastahâne Müdür ve Sertabibi

Rasim

*
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Yevm
Sal#

Muhâcirîn
Hastahânesinin Yevmî

Mevcudunu Nât#k
Jurnaldir

Numara
18

Nüfus
!nâsZükûrYekûn

231437

415

---

Vukuât

Dünkü
mevcudu

MülâhazâtTe"his-i Emrâz

Dahil olan

Vefeyât

271542Ba‘de'l-vukuât
mevcud kalan

DulhânedenTahte'l-mü"ahede

---%ifâyâb olan

Fî 17 Te"rin-i sâni [1]302
Hastahâne Müdür ve Sertabibi

Rasim

[30 Kas#m 1886]

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:53  Page 138



139

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:54  Page 139



140

Y. PRK. KOM, 4/95

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  14:55  Page 140



KAFKAS VE KUBAN MUHAC!RLER!N!N !SKÂNI !LE ARTV!N VE
BATUM'DAN !Z!NS!Z OLARAK GELENLER!N 

GER! GÖNDER!LMEMES!
Kafkas ve Kuban halk!ndan Rusya Devleti'nin izniyle Osmanl! topraklar!na

gelmek üzere bulunan muhâcirlerin, Mamuretülaziz ve Sivas 
vilâyetlerinde iskânlar!yla, Berlin Antla"mas! hükmünce 

Rusya'ya terk olunan yerlerin Müslüman halk!n!n askere 
al!naca#! haberleri "âyi olmas! üzerine Artvin ve 
Batum'dan izinsiz olarak Rize'ye gelen be" yüz 
ki"inin geri gönderilmemesinin kararla"t!r!ld!#!

21 Ekim 1887

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i Me’âli
Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Memâlik-i %âhâne'ye hicret için

Rusya Devleti'nden istihsal-i müsâade etmi" olanlardan bu defa dahi birkaç bin
ki"inin müteheyyi’-i azîmet olduklar# istihbar edilmesi üzerine bunlar#n dahi
evvelce gelmek üzere olanlar gibi Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk ve
iskânlar# hakk#nda iktizâ-y# maslahat icra edilmi" ise de muhâcirîn-i merkûme-
den ba"ka Rusya'ya terk olunan mahaller ahali-i $slâmiyesi'nden asker al#naca!#
havâdisi "âyi‘ olmas# üzerine Artvin ve Batum'dan yeniden mütecâviz kesân#n
Memâlik-i %âhâne'ye hicret ve be" yüz ki"inin Rize'ye muvâsalat eyledik-
lerinden bahsile bunlar#n iâdeleriyle beraber ba‘d-ezîn hicret edeceklerin
hududda kabul olunmalar# Rusya Sefâreti'nden taleb ve ifade k#l#nd#!# Hariciye
Nezâreti'nden i"‘âr edilmesi ve ol bâbda hukuk mü"âvirleri taraf#ndan kaleme
al#nan mütâlaanâmede dahi hukuk-# beynelmilel kâidesince her hükûmetin
haricden vuku‘bulacak muhâcereti kendi menâfi‘-i mahsûsas#n# ve icabât-#
ahvâli nazar-# itibara alarak kabul edip etmemekde muhtar oldu!u ve arazi-i
metrûke ahalisinden olup Memâlik-i %âhâne'ye hicret ve dehâlet edenlerin
cebren iâdeleri "ân-# âliye muvâf#k olamayaca!# beyân ve sefâretce bu bâbda ez-
ser-i nev bir gûne te"ebbüsât ve metâlib vuku‘a gelmemesine mebnî "imdilik bu
i"in sükûtun anh b#rak#lmas# veyâhûd meclisce bu husûsda bir karar ittihâz#
ityân k#l#nmas# cihetiyle istizân-# re’yi mutazamm#n Dahiliye Nezâreti'nin fî 20
Z. sene [1]304 tarihli tezkiresi tak#m#yla k#râet edildi.

25
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Karar$
Sûret-i i"‘âra ve esna-y# müzâkerede Hariciye nâz#r# pa"a hazretleri taraf#n-

dan vuku‘bulan izahât ve ifadâta göre Rusya Devleti'ne terk olunan mahaller
ahalisinden olup bilâ ruhsat Memâlik-i %âhâne'ye bu defa hicret etmi" olanlar#n
iâdesi hakk#nda Rusya Sefâretince yeniden bir gûne tebligât ve metâlib der-
miyân edilmemi" olmas# cihetiyle muhâcirîn-i merkûme hakk#nda sefâretce
tekrar mürâcaat olunur ise ol vakit icab#na bak#lmak üzere "imdilik bu mad-
denin sükûtun anh b#rak#lmas# ve salifu'z-zikr Viladi Kafkas ve Kuban ahalisin-
den Rusya Devleti'nin ruhsat#yla Memâlik-i %âhâne'ye gelmek üzere bulunan
muhâcirînin, Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle bi'l-muhâbere vilâyeteyn-i
mezkûreteyn ile iskânlar# kâbil olan sâir mahallerde hüsn-i tavtin ve îvâlar#na
himmet edilmesi husûslar#n#n cevaben nezâret-i mü"ârünileyhâya i"‘âr#
tezekkür k#l#nd#.

Fî 3 Safer sene 1305/[21 Ekim 1887]
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MUHAC!RLERDEN ON YILINI DOLDURMU" OLANLARIN 
ASKERE ALINMASI

K!r!m Muhârebesi'nden sonra Osmanl! topraklar!na gelen muhâcirlerin muâ-
fiyet müddetleri doldu#undan askere al!nmalar! gerekti#i gibi Rusya,

Romanya, S!rbistan, Karada#, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Rumeli-i %arkî yönlerinden göç edenler ile Yunanistan'a 

terk edilen yerlerden gelecek olan muhâcirlerden, 
on y!l! doldurmu" olanlar!n k!s!m k!s!m 

askere al!nmalar!
10 Ocak 1888

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i Me’âli
Üç yüz dört senesinden itibaren bi'l-cümle muhâcirînin Ahz-# Asker

Kanûnnâme-i Hümâyûnu ahkâm#na tevfikan mükellefiyet-i askeriye taht#nda
bulundurulmas# husûsuna bu kere irâde-i "ifâhiye-i hazret-i Padi"ahi "eref-
müteallik buyurulmu" olmas#yla muhâcirînin envâ‘#na ve tevârih-i hicretlerinin
ihtilâfât#na göre bu bâbda Bâb-# Âlîce bir karar ittihâz#yla irâde-i seniyyesinin
istihsali ifadesine dâir Piyade Dairesi'nden tanzim olunan müzekkirenin gönde-
rildi!ini mutazamm#n fî 16 Ra. sene [1]305 tarihli tezkire-i Seraskerî melfûf
müzekkire ile beraber k#râet olundu.

Karar$
Vâk#‘a K#r#m Muhârebesi'ni müteâkib Memâlik-i %âhâne'ye gelen muhâ-

cirînin müddet-i muâfiyeti münkaziye oldu!una mebnî bunlar#n ahali-i kadîme
misillü hizmet-i askeriye ile mükellefiyeti lâz#m gelece!i gibi Yunanistan'a terk
olunan mahaller ahali-i $slâmiyesinden hicret edecekler miyân#ndaki esnân
erbâb#n#n tarih-i hicretlerinden itibaren on sene hizmet-i askeriyeden muâf tutul-
mas# hakk#nda müttehiz olan karar#n Rusya ve Romanya ve S#rbistan ve Karada!
ve Bosna ve Hersek ve Bulgaristan ve Rumeli-i %arkî cihetlerinden bu tarafa
hicret edeceklere dahi ta‘mîm edilmesi ve bunlar#n tarih-i hicretlerinden itibaren
zikr olunan on seneyi ikmâl etmi" olanlar#n ahali-i kadîme misillü silk-i askere
idhaliyle henüz ikmâl-i müddet etmeyenlerin itmâm etdikce ale'l-usûl askere al#n-
mas# husûslar#n#n usûl ittihâz# müttehiden tensib olundu!undan ber vech-i
muharrer ifâ-y# muktezâs#n#n daire-i askeriyeye havalesiyle Dahiliye Nezâreti'ne
de ma‘lûmât itâs# husûsunun bâ mazbata arz ve istizân# tezekkür k#l#nd#.

24 R. sene [1]305/[10 Ocak 1888]
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MUHAC!RLER!N GÜVENL!$! !Ç!N YEREL !NZ!BAT KUVVETLER!N!N
!ST!HDAMI

Kafkasya'dan gelerek Ankara'n!n de#i"ik köylerine geçici olarak kabul edilmi"
olan muhâcirlerin iskânlar! gerçekle"tirilinceye kadar güvenlik kuvveti olarak

Sivas'taki Nizamiye askerleri yerine yerel zâb!ta güçlerinin kullan!lmas!n!n
uygun olaca#!

20 Aral#k 1888

Ankara Vilâyet-i Celîlesi'ne

Kafkasya'dan gelip li-ecli'l-iskân vilâyet-i celîlerine sevkedilmi" ve evvel-
baharda hâneleri in"â olunmak üzere "imdilik muvakkaten ve müteferrikan
köylere yerle"dirilmi" olan muhâcirînin umûr-# iskâniyelerinin hitâm#na kadar
asâkir-i zabtiyenin k#lleti cihetiyle Sivas Vilâyeti'ndeki Asâkir-i Nizamiye süvari-
lerinden elli neferinin muvakkaten Yozgad ile K#r"ehri'ne izâm# hakk#nda tel-
grafla vâki‘ olan i"‘âr-# âlî-i dâverileri üzerine keyfiyet taraf-# vâlây# Seraskerî ile
lede'l-muhâbere al#nan cevabda bu misillü husûsât jandarmaya aid vezâif cüm-
lesinden bulundu!u gibi böyle i"lerde asâkir-i "âhâne istihdam# bir tak#m
mehâzir ve mü"kilât# müstelzim olaca!# cihetle rehîn-i cevâz olamayaca!#ndan
mahallî kuvve-i zâb#tas#yla idare-i maslahat olunmas# umûr-# zarûriyeden
idü!ünün cevaben savb-# âlî-i vilâyet-penâhîlerine izbâr# ifade ve i"‘âr k#l#nm#"
olma!#n ol vechile icab-# hâlin ifâs#na himem-i aliyye-i dâverâneleri masrûf
buyurulmak bâb#nda. 

Fî 16 Rebîülâhir sene [1]306 ve fî 8 Kanûn-# evvel sene [1]304 / [20 Aral#k
1888]
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!SKÂN ÇALI"MALARINDA YETK! VE SORUMLULUKLARI BEL!RTEN
TAL!MATNAME

$stanbul ve Rumeli sahillerinde bulunan vilâyetlere bugüne kadar gönderilmi"
olan muhâcirler ile bundan sonra gönderileceklerin iskân! i"lerinin düzenli 
bir "ekilde yürütülmesini sa#lamak, yap!lacak yard!mlar!n koordinasyonu 

ve gerekli istatistiklerin ç!kar!labilmesi amac!yla defterlerin haz!rlan-
mas! gibi i"lemlerde vilâyetlerdeki görevlilerin yetki ve sorumluluk-

lar!n! düzenleyen, be" bölüm ve otuz dört maddeden olu"an 
1889 tarihli talimâtnâme

1889

Dersaâdet ve Rumeli sevâhilinden vilâyât-$ ma‘lûmesine sevk olunan ve
ba‘demâ gönderilecek olan muhâcirînin icra-y$ iskânlar$ emrinde vali ve
mutasarr$f ve iskân memûrlar$ ve vilâyât ve elviye merkezlerinin idare komis-
yonlar$ ve kazâ kaymakamlar$yla mezkûr komisyonlar %ubelerinin sûret-i
hareketlerini mübeyyin tanzim olunan talimâtd$r.

B"R"NC" FASIL
(Vilâyetlere tayin olunan memûrîne ve vilâyet merkezlerinde te"kil olu-

nacak komisyonlara dairdir.)
Birinci madde: Muhâcirîn sevk ve iskân olunan vilâyât merkezlerine iskân-#

muhâcirîn memûrlar# nâm#yla birer memûr ve refâkatlar#na birer de kâtib tayin
olunmu"dur.

"kinci madde: Bu memûrlar#n merkez-i vilâyete vusûllerinde vülât-# izâm
hazerât#n#n inzimâm-# re’y ve muâvenetleriyle memûrîn-i mûmâileyhimin
riyâsetleri taht#nda bulunmak üzere birer idare-i muhâcirîn komisyonu te"kil
olunacak ve bunlar#n azâs# merkezlerde memûrîn-i muvazzafadan birer ve
meclis-i beledî azâs#ndan kezâlik birer ve mahallî erkân ve mütehayyizân#ndan
ve ashâb-# hamiyyet ve iktidar#ndan üçer ve dörder ki"iden mürekkeb olacak ve
icab#na göre mahalleri ketebesinden bu komisyonlar refâkatlerine bir veya iki
kâtib verilecekdir.

Üçüncü madde: $"bu komisyonlar her ne kadar vilâyât merkezlerinde
te"ekkül edecek ise de as#l muhâcirîn ihrac olunan iskelelerde ba"l#ca "ubeleri
bulunacak ve icab ve ihtiyaca göre muhâcirînin hîn-i vürûdlar#nda memûrîn ve
azâdan münasib olanlar# iskelelere gidecekdir.

28
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Dördüncü madde: Merkez-i vilâyâtdaki komisyonlara merbût olmak üzere
elviye ve kazâlarda dahi birer "ube te"kil olunacakd#r. Elviye ve kazâlar "ubeleri
umûr-# tahririyesinde mahallî ketebesinden biri ve olamazsa mahalleri
hamiyyetmendân ahalisinden fahrî olarak di!eri tedârik ve istihdam k#l#-
nacakd#r.

Be%inci madde: Vilâyet dahilinde kâin kazâlara iskânlar# takarrür eden
muhâcirînin tayinât rûzmerrelerinin sûret-i tertib ve itâs# vesâir kâffe-i mevâd-
d# bu komisyonlarda bi'l-müzâkere verilecek karara tevfikan icra k#l#naca!#ndan
umûr-# muhâcirîne müteallik bi'l-cümle evrak bilâ tehir bu komisyonlara havale
olunacak ve bu makûle evrak#n komisyonlarda uzun uzad#ya tehir etmesi ehem-
miyet-i maslahata tevâfuk etmeyece!inden vürûdu anda iktizâlar# ne ise hemen
bi'l-müzâkere verilecek karar derhal zeyl-i evraka ilâm ve iâde olunarak âdi
evrak bir günden ve mühim evrak dahi iki ve nihayet üç günden ziyâde komis-
yonlarda tevkif olunmayacak ve hîn-i müzâkerede azân#n ekseri mevcud bulu-
narak kararnâmeleri imza ve temhîr edilecekdir.

Alt$nc$ madde: Muhâcirîn tayinât# hükûmet-i mahalliyenin nezâret ve
komisyonlar#n vesâtat ve marifetleriyle itâ olunaca!#ndan i"e hile ve hud‘a
kar#"mamas#na fevkalâde itina ve dikkat olunacak ve her vilâyet mevâki‘ ve
ahvâl-i husûsiyesine göre i"bu tayinât husûsunu sû-i muâmelât alt#ndan kurtar-
mak üzere tedâbir-i müessire ittihâz eyleyecekdir.

Yedinci madde: $skân Komisyon ve "ubeleri muhâcirîn hakk#nda evvela
müzâkerât ve te"ebbüsât#n# hükûmet-i mahalliyeye beyân ile o vâs#ta ile icraata
bakacaklar ve tehir vuku‘unda esbâb-# mûcibe ve sahihas#n# göstererek
Dersaâdet'de bulunan Muhâcirîn $dare-i Umûmiyesi'ne mürâcaat edilecek-
lerdir. E!er memûrlar bir i"de tehir görüp ve bulundu!u mevki‘in birinci
memûrundan tesrî‘ ve tesviye taleb edip de #sgâ olunmad#!# veyâhûd her ne ise
i" bi hakk#n tervic k#l#nmad#!# halde $dâre-i Umûmiye'ye mürâcaat vazifesini o
memûr icra etmemi" olur ise kendisi taht-# mes’uliyete al#nacakd#r.

Sekizinci madde: Memûrîn-i mûmâileyhim vülât-# izâm#n ve sancak ve kazâ
komisyonlar# dahi mahalleri mutasarr#f ve kaymakaml#klar#n#n nezâret-i
muâvenetleri alt#nda i"tigâl ve ifâ-y# vezâif eyleyecekleri gibi daire-i vilâyetde
iskân etdirilecek muhâcirînin vakt ü zaman#yla yerle"dirilerek esbâb-# huzur ve
rahatlar#n#n istikmâli vesâilini istihsal etmek vazife-i esasiyesiyle mükellef
olduklar#ndan vülât-# izâm ve mutasarr#fîn-i kirâm ve kazâ kaymakaml#klar# ve
mecâlis-i mahalliye ve idare-i muhâcirîn komisyonlar# "ubeleri dahi bu emr-i
ehemmin sekteden vikâyesiyle matlûb olan mevâdd-# iskâniyenin bir an evvel
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istikrar#n# teyide müttefikan ve müttehiden gayret ve imrâr-# vakt eylemeyerek
bu matlab#n vakt ü zaman#yla hayyiz-i husûl ve fi‘le getirilmesine itina ve him-
met edeceklerdir.

Dokuzuncu madde: Gerek memûrîn-i mûmâileyhimin ve gerek azâlar icab#-
na göre muhâcirîn iskân olunan mahalleri ve tahsis k#l#nacak araziden dolay# bir
gûne davâ ve nizâ‘ vuku‘unda ol araziyi ve verilmekde olan tayinât# ve ahvâl-i
sâireyi muâyene ve tedkik ve icab#n# kâideye tatbikan icra ile emr-i iskân# tatar-
ruk-# halelden vikâye z#mn#nda ge"t ü güzâr edeceklerdir.

Onuncu madde: Memûrîn-i mûmâileyhim merkez-i vilâyâtda bulundukca
komisyonca cereyân edecek mevâd üzerine karar verilecek "eylerin vakt ü
zaman#yla icras# husûsunda vülât-# izâm ve mutasarr#fîn-i kirâm hazerât#na
mürâcaata mecbur olduklar# gibi ge"t ü güzâr edece!i mahaller muâmelât#
hakk#nda dahi mü"âr ve mûmâileyhim ile muhâberât-# lâz#me icras#na
mübâderet eyleyecek ve akrabas# bulunan muhâcirlerin mümkün mertebe bir
yerde yerle"dirilmeleri ve kurâ-y# mütecâvirede bo" kalan yerler oldu!u halde
di!er karyelerden muhâcir celb ile oraya iskân k#l#nmalar# ve peder ve mâder ve
evlâd ve #yâlden dûr olup kazâ veyâhûd livâ ve vilâyât-# sâirede kalm#"lar# var
ise o makûlelerin kazâ ve kasabât ve kurâ-y# kadîmeleriyle esâmî ve "öhret-
lerinin ve kabilelerinin Dersaâdet gazeteleriyle ilân olunmak üzere buraya irsâ-
line ve vilâyet gazeteleriyle dahi tab‘ ve ilân#na himmet ederek bunlar#n
mümkün mertebe yekdi!eriyle ictimâlar# esbâb-# lâz#mesinin istihsal k#l#nmas#
husûslar#na ikdâm ve gayret eyleyecekdir.

On birinci madde: Gerek memûrîn-i mûmâileyhimin ve gerek komisyonlar
ve "ubeler azâs#n#n ge"t ü güzâr eyleyecekleri mahaller için saat hesab#yla iktizâ
eden harc#rahlar# Hazine-i celîlece mer‘îyü'l-icra olan nizamnâmeye tevfikan
hükûmet marifetiyle mahalleri emvâlinden itâ k#l#nacakd#r.

On ikinci madde: Merkez vilâyet komisyonlar#n#n iki yüz elli ve livâ
"ubelerinin yüz elli ve kazâ "ubelerinin yüz guru"a kadar "ehriye masâr#f-# müte-
ferrikalar# kabul olunabilecekdir.

"K"NC" FASIL
(Mevâdd-# "ettây# "âmildir.)

On üçüncü madde: Muhâcirîn hâneleriyle di!er mahalle nakl ü hareket
edememeleri ve bir maslahat ve ticaret z#mn#nda bir tarafa gideceklerin halleri
bi't-tahkik yedlerine mürûr tezkiresi verilerek tezkiresiz bir tarafa sal#veril-
memeleri husûslar#na ve "âyed hânesiyle beraber gitmi" olanlar bulunur ise
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u!rad#klar# mahallerde bi't-tevkif iâdelerine her tarafda dikkat olunacakd#r.
On dördüncü madde: Memûrîn-i mûmâileyhim bâlâda madde be-madde

beyân ve terkîm k#l#nan mevâdd#n ahkâm-# münderecesi vechile hareketi kendi-
lerine vazife ve farîza-i zimmet bilerek gerek onlar#n ve gerek teferruât-#
sâiresinin icras# bahsinde dilhâh-# âliye tevfik muâmele ve hareketle ibrâz-# le-
vâz#m kâr-güzârîye sarf-# rü’yet ve icabât-# maslahat ve mevâki‘e göre daha sâir
tedâbir ittihâz#na lüzûm oldu!u halde vülât-# izâm hazerât#yla bi'l-muhâbere
komisyonca onlar#n dahi iktizâlar#n# icraya ikdâm ve gayret ve r#za-y# Bârî ve
âliye mugâyir hareketden mübâadetle ahvâl-i câriyeden pey der-pey bu tarafa
ma‘lûmât itâs#na müsâra‘at eyleyecekdir.

ÜÇÜNCÜ FASIL
(Muhâcirîn sevkiyât#na dairdir.)

On be%inci madde: Dersaâdet'den vesâir Memâlik-i %âhâne sevâhilinden
vilâyâta sevk olunacak muhâcirînin iskân olunacaklar# yerlere vusûllerinde
iskân komisyonlar# ve "ubeleri vâs#talar#yla esâmî ve "öhret ve kazâ ve mem-
leketlerini ve zükûr ve inâs ve sanatlar#n# mübeyyin bir k#t‘a defteri tanzim
edilecek ve bunlar#n içinde ashâb-# servetden olup da tayinât verilmeyenler ile
fakr-# vifâkalar# cihetiyle tayinât itâ olunma!a ihtiyac# olanlar#n keyfiyetleri
esâmileri bâlâs#na "erh verilerek tayinât-# lâz#meleri dahi madde-i mahsûsas#n-
da gösterilen usule tevfikan hitâm-# iskâna ve kendilerince tedârik-i ta!ayyü"e
iktidar hâs#l oluncaya kadar itâ olunacak ve hitâm-# iskânda cümlesi bir defter
itibar#yla vukuât yürüdülerek mahallî idare komisyonundan yeniden muntazam
bir defter yap#l#p Dersaâdet Muhâcirîn $dare Komisyonu'na takdim olu-
nacakd#r.

On alt$nc$ madde: Muhâcirîn-i merkûmenin sevâhilden vapurlara ve bir
mahalden di!er mahalle hîn-i irkâb ve sevklerinde nakl u harekete muktedir
olamayacak derecede hasta olanlar# kesb-i âfiyet etdikden sonra sevk edilmek
üzere familya ve müteallikât#ndan istek edenleri dahi hastalarla al#konularak o
makûlelerin sevki kafile-i ahîreye ta‘lîk edilecek ve "âyed mahallince bu bâbda
mü"kilât zuhûr eder ve yaln#z hastalar#n tevkifiyle familyalar#n#n irsâline ihtiy-
ac messeyler ise o hastalar ifâkat bulduklar# zaman familyalar#n# suhûletle bul-
mak için hükûmet-i mahalliye taraf#ndan resmî mühürle birer pusula yaz#lacak
ve i"bu pusulaya mezbûr hastalar#n familyas# azâs#n#n hangi vapur ile hangi
mevki‘ ve iskeleye yani iskân olunmak üzere hangi vilâyete sevk olunduklar#
muvazzah olarak bi't-terkîm zâyi‘ olmayacak sûretde hastalar#n elbisesi içinde
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h#fz etdirilecek ve hîn-i ifâkatde mezkûr pusulay# hükûmet-i mahalliyeye bi'l-
ibrâz kendisinin familyas# nezdine gönderilmesine hükûmet-i mahalliye taraf#n-
dan itina ve himmet olunacakd#r. 

On yedinci madde: Bir mevki‘ ve iskeleye sevk olunacak muhâcirînin imkân
müsâid oldu!u kadar so!ukdan ve s#cakdan muhâfazalar#na ve hiçbirinin aç#k-
da ve hâl-i sefâletde kalmamalar#na gayret ve itina olunaca!# gibi muhâcirîn-i
merkûmenin iskelelere vusûlleri an#nda hangi kazâ derûnuna iskân olunacaklar
ise lâz#m gelen araba ve hayvan ve araba bulunmayan yerlerde yaln#z lüzûmu
kadar hayvan tedârik ve bilâ tevakkuf ol kazâya sevk ve izâm olunarak hükûmet
merkezlerine vusûllerinde her mahalle gönderilecek muhâcirlerin o mahallin
nüfusuyla muvâzene olunup kaç hâneye ne kadar muhâcir isabet eyler ise ona
göre kendilerinin sûret-i müsâferetde bu hânelere yerle"dirilmesi lâz#m gele-
cekdir.

On sekizinci madde: Bir iskele ve mevki‘e külliyetli muhâcirîn sevk ve ihrac
olundu!u ve o iskelenin merbût oldu!u kazân#n araba ve hayvanât# muhâcirîn-i
vâridenin nakliyât#na kifâyet etmedi!i sûretde o kazâya civar olan di!er
kazâlardan dahi inde'l-iktizâ ba"ka vilâyet ve sancaklardan dahi hükûmet
memûrlar# yekdi!eriyle bi'l-muhâbere araba ve hayvanât cihetiyle nakliyâta
muâvenet etmeleri lâz#meden bulundu!una binâ’en muhâcirînin iskelelere
vürûdu anda idare komisyonu ve "ubesi nüfus-# vâride ile kazân#n mevcud araba
ve hayvanât#n# muvâzene ederek nakle kâfî olmad#!# mütehakk#k oldukda key-
fiyet der-akab hükûmât-# mahalliye memûrlar#na bi'l-ihbâr mahall-i
mütecâvireden lüzûmu mikdâr araba ve hayvan tedârik olunacak ve muhâ-
cirînin esna-y# râhda hastalar# zuhûr eder ise yolda terk edilecekdir.

On dokuzuncu madde: Bir mahalden li-ecli'l-iskân di!er mahalle nakl olu-
nacak muhâcirînin mikdâr-# nüfuslar# ve bulunduklar# mahallerden yevm-i
hareketleriyle mahall-i iskânlar#na kaç günde varabilecekleri bilinip ona göre
te"ebbüsât-# lâz#meye ibtidâr olunmak üzere muhâcirîn sevk ve hareket etdirile-
cek mahaller hükûmetleri taraflar#ndan keyfiyet yevm-i hareketlerinde lâ-ekal
be"-on gün mukaddem iskân olunacaklar# mahaller memûrlar#na i"‘âr olu-
naca!# misillü bulunduklar# yerlerde dahi kendileri azîmete müheyyâ olarak
topluca bulunmak ve birlikde hareket ederek geride nüfus b#rak#lmamak üzere
vakt-i hareket ve azîmetleri yevm-i hareketlerinden be" gün mukaddem ol
mahaller memûrlar# taraf#ndan ilân ve kalkacaklar# gün ve gidecekleri mahaller
tayin ve tefhîm olunacakd#r.

Yirminci madde: Bir mahalden di!er mahalle nakl ve irsâl olunacak muhâ-
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cirînin kafile sûretiyle gönderilmesi lâbüd ve lâz#m oldu!undan mesela yüz ve
daha ziyâde hânenin bir kafile itibar#yla hîn-i nakl ve izâmlar#nda mahall-i
iskânlar#na vusûllerine kadar ara yerde kaç kazâ var ise ehadühümâ âhara tes-
lim kâidesini icra ve ilmuhaberini ahz ve avdet eylemek ve h#lâl-i râhda refah ve
huzurlar# esbâb#n# istihsal ile tayinât yüzünden dahi sefâlet çekdirmemek üzere
beher kafileye hükûmet-i mahalliye cânibinden münasib birer memûr terfîk
olunacak ve civar kazâ ve karyelerden yol üzerine tayinât indirilecek ve bu
memûrlar on sekizinci maddenin f#kra-i âhiresinde beyân olunan hastagân#n
h#fz u siyânetini nazar-# dikkat ve mütâlaa alt#nda bulunduracakd#r.

Yirmi birinci madde: Muhâcirînin sevkiyât ve nakliyât# hizmetine mahalleri
memûrlar# ve zabtiye neferât# kifâyet etmedi!i halde e!er bulunabilir ise asâkir-i
nizâmiye-i "âhâne taraflar#ndan ve "âyed bulunamaz ise esna-y# râhda ve
vard#klar# mahallerde hamiyyetmendân ahaliden ve i"e güce muktedir olanlar-
dan icab eden zevât#n memûrîn-i hükûmete muâvenet etmek üzere istihdamlar#
câiz olacak ve zevât-# mûmâileyhim yirminci maddede beyân olunan kâideye
tevfik hareket eyleyecekdir.

DÖRDÜNCÜ FASIL
(Muhâcirîne itâs# iktizâ eden tayinât beyân#ndad#r.)

Yirmi ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin on ya"#na kadar olanlar#na
yevmî yüzer dirhem ve ondan yukar#s#na yevmî yar#m"ar k#yye nân-# azîz tayini
itâ k#l#nacakd#r. Fakat bu tayinât zî-kudret ve ashâb-# servetden olanlar#na veril-
meyip bîkes ve erâmil ve aceze ve amel-mânde olanlara hasr ve tahsis edile-
cekdir ve verilen nân-# azîzin mikdâr ve kemmiyeti ve mahallî fiyat# kayd u imlâ
olunarak beher mâh zîri mazbatal# defterlerinin kazâ "ubelerinin tanzimiyle
kazâ meclislerinden ba‘de't-tasdik livâ "ubelerine ve livâ "ubelerinin kendi
defâtiri dahi beraber oldu!u halde livâ idare meclisine itâ ile oradan yap#lacak
mazbata ile merkez vilâyet komisyonuna verilip oraca dahi ba‘de't-tedkik tasdik
k#l#nd#kdan sonra makam-# vilâyete tebli! olunarak meclis-i idare-i vilâyetde
görüldükden sonra muâmelât-# maliyesi yürüdülecek ve bu misillü "ehriye ced-
vellerinin birer nüshas# da Dersaâdet $dare Komisyonu'na gönderilecekdir.

Yirmi üçüncü madde: Madde-i mahsûsas#nda gösterildi!i vechile muhâ-
cirîn-i merkûmenin iskân olunacaklar# mahallere vusüllerinde yap#lacak deftere
gerek tayinâtdan müsta!nî olacak derecede erbâb-# iktidarlar# ve gerek sahihan
müstehakk-# tayin olanlar# tahkik ve tefrik ile isimleri bâlâlar#na i"aret olu-
nacakd#r ve bir dereceye kadar tayinât#n erbâb-# acz ve zarûrete verilebilmi"
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olaca!#n# temin ederek defter-i mezbûr kuyûduna riâyetle tayinât-# mezkûrenin
idare-i muhâcirîn komisyonlar# ve "ubeleri marifetleri ve marifet-i hükûmetle
itâs# lâz#m gelir ise de "âyed içlerinde kudret-i maliye ve servet-i hâliyesini ketm
ile kendisini fakir sûretde gösterip tayinât ahz#na tenezzül etmi" kimesnelerin
bulunabilece!i melhûz oldu!u gibi ahvâl-i ihtiyaciyesini memûrîn-i mahalliyeye
ifadeye muktedir olamamak ve söylemi" ise de anlatamamak ve hâl-i servetden
hâl-i ihtiyac ve zarûrete tahavvül eylemek hasebiyle aç ve muhtac kalm#" olan-
lar# da bulunabilece!inden zikr olunan komisyonlar ve "ubeler bu bahsi gere!i
gibi tahkik ve ta‘mîk ederek erbâb-# yesârdan olduklar# muhakkak olan kesân#n
tayinât# kat‘ ve sahihan ihtiyacât-# zarûriyeleri müsbit olan aceze ve erâmil-i
zükûr ve inâsa itâs#na hasr-# nazar-# dikkat edecekdir.

Yirmi dördüncü madde: Muhâcirîn-i merkûme ziraat ve sanat ve ortakc#l#k
ve hizmetkârl#k gibi vâs#talarla servet ve yesâra nâil olup da tayinât-#
mezbûrenin kat‘#na komisyonlarca lüzûm göründü!ü zamana kadar usûl-i
muharrere mer‘îyyü'l-icra tutularak beyhûde yere isrâf ve telefât vuku‘una
mesa! gösterilmeyecek ve "u kadar ki, inde't-tedkik ashâb-# fakr ve ihtiyacdan
olduklar# komisyonlarca ve "ubelerce tebeyyün eden efrâd-# muhâcirîne veril-
mesi lâz#m gelen tayinât için beher hâne sahibi yedlerine komisyon ve "ubelere
mahsûs olan mühürler ile memhûr sergi sûretinde numûnesi vechile matbu‘
birer k#t‘a pusula itâ ve tayinât-# mezkûre aynen veyâhûd râyic-i mahallîye tat-
bikan bedelen ifâ olunacakd#r.

BE!"NC" FASIL
(Muhâcirîne arazi ve levâz#mât itâs#n# mutazamm#nd#r.)

Yirmi be%inci madde: Muhâcirînin kesret üzere vürûd ve sevkleri cihetle
mahallerine nakl ve îsâl k#l#nanlar def‘aten iskân# kâbil olamayaca!#na mebnî
evvel emirde kurâ ve kasabât-# kadîmeye madde-i mahsûsas#nda beyân olun-
du!u üzre sûret-i müsâferetde taksimiyle her karye ve kasaba ahalisi kendi his-
sesine dü"en muhâcirîni bar#nd#rmas# lâz#md#r. Ekser kasaba ve karyelerde
arazi-i hâliye-i mîrîye ve metrûke ve mevkûfe bulundu!undan o misillü arazi-
den muhâcirîn-i merkûmeye lüzûmu mikdâr yer irâe ve tahsis ve ahali-i karye
ve kasaban#n muâvenet-i umûmiyesiyle iskâna elveri"li hâneler in"â olunub
tavtin ve iskân ve muhtac-# iâne bulunan muhâcirîn edevât-# çift vesâire tedârik
edinceye dek ortakc#l#k ve amelelik gibi "eylerde kullan#larak veyâhûd ashâb-#
kudret ve merhamet taraflar#ndan sâir sûretle muâvenet k#l#narak esbâb-#
ta!ayyü"lerinin istihsaliyle zarûretden vikâye olunacaklard#r ve muhâcirîn-i
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merkûme kurâ ve kasabât-# kadîmeye s#!mad#klar# halde arazi-i emiriye ve
hâliye ve mevkûfe ve metrûkeden iskâna elveri"li mahallerde îvâ ve tavtin edile-
ceklerdir.

Yirmi alt$nc$ madde: Muhâcir tamam#yla iskân olunsa ve muhtac olduklar#
levâz#m ve e"ya tedârik edilse bile ilk sene için kendilerini idare edecek sûretde
ziraat ve h#râsete muktedir olamayacaklar#ndan taraf-# hükûmetden tefrik ve
irâe edilecek arazinin bir seneye mahsûs olmak üzere ahali-i kadîme
cânibinden aç#l#p ve sürülüp tohumlar# ekdirilerek hâl-i müsâferetden ve sene-
si içinde ihtiyacât-# vâk#‘alar#n# def‘e kifâyet edecek kadar mahsulata dest-res
olarak kendilerinin zarûret ve sefâletden kurtar#lmas#na memûrîn-i mahalliye
ve komisyonlar ve "ubeler taraflar#ndan fevka'l-had itina ve dikkat olunacakd#r.

Yirmi yedinci madde: Muhâcirîne verilecek tarlalar hâli veyâhûd mahlûl
arazi-i emiriye ve vakfiyeden olmak lâz#m gelece!i misillü madde-i mahsûsas#n-
da beyân olunan sûretle ziraat ve h#râset etdirilecek ve müceddeden bir karye
ihdâs olunmak iktizâ eyledi!i sûretde mutlaka sulu yerlerde ve ormanl#klara
karîb mahallerde ve mümkün mertebe mürtefi‘ ve urzal# tepeler civar#nda inti-
hâb olunmas#na ba"kaca gayret edilecekdir.

Yirmi sekizinci madde: Vaktiyle hânesi çok olup da mu’ahharan harab
olmu" veyâhûd zaten hânesi az bulunan karyelere muhâcir yerle"dirilecek
olma!la i"bu muhâcirler için tedârik olunacak arazi bahsinde bir karyenin
ahvâl-i mâziye ve hâliyesi idare komisyonlar# ve "ubeleri ve meclis-i idare-i
vilâyet ve livâ ve kazâ marifetleriyle bi'l-etraf tahkik ve tedkik olunarak sahib-
siz veyâhûd hâli oldu!u tahakkuk eden yerlerin muhâcirîn-i mevcudenin beher
nüfusuna arazinin kuvve-i nâbitesine ve mevki‘inin vüs‘atine ve bir hânenin
mikdâr-# nüfusuna göre yirmi dönümden elli dönüme kadar sûret-i mütefâvi-
tede itâs# câiz olacak ve i"bu arazi mecâlis-i merkûme ve tapu memûrlar# mar-
ifetleriyle bi't-taksim koçan verilece!inden bunlar için koçan ve tapu harc# al#n-
mayacak ve sûret-i taksimi ve ferâ! ve intikal zuhûrunda muâmelât-# sâiresi
Arazi Kanûnnâmesi ahkâm#na tevfikan icra k#l#nacakd#r ve bu husûslarda
mahallerince bir ar#zaya ve mü"kilâta tesadüf edilir ise Defter-i Hakanî
Nezâreti'ne mürâcaat lâz#m gelecekdir.

Yirmi dokuzuncu madde: Muhâcirin için yap#lacak hânelerin kerestesinin
kat‘# ve hâneler in"âs# emrinde kendilerinin ve kerestenin nakli husûsunda da
ahalinin istihdamlar#yla yekdi!erine muâvenet etdirilerek yap#lacak hânelerin
mahalleri ashâb-# hamiyyet ve iktidar#n#n muâvenât-# vatanperverâneleriyle
husûle getirilmesine çal#"#lacakd#r.
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Otuzuncu madde: Her mahalde en ziyâde mahsul veren hububât her ne ise
mümkün olan yerlerde cânib-i hükûmetden yine bir seneye mahsûs olarak
tohumluk verilip ahali-i kadîme vâs#tas#yla zer‘ etdirilecek ve ziraatin sâir
ameliyât ve fi‘liyât#nda muhâcirînin istihdam olunmas# gibi tedâbirin ittihâz ve
icras# lâz#m gelecekdir ve hububât-# mezkûreden beher kilesi yirmi k#yye
itibar#yla muhâcirîn hâneleri nüfusunun kalabal#!#na göre be" kileden on kileye
kadar tohumluk itâ k#l#nacakd#r.

Otuz birinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin kâffesinin mutlaka kurâ-y#
kadîmeye veyâhûd müceddeden in"â olunacak köylere yerle"tirilmeleri lâz#m
gelmeyip "ehir ve kasaba kenar ve civarlar#nda hâli arazi oldu!u halde oralarda
muhâcir iskân ve îvâ ve ba"l#ca yap#lan köylerde birer mescid ve birer mekteb
in"â k#l#nacakd#r.

Otuz ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin cümlesi ahsâb-# ziraatden
olmay#p içlerinde hocalar ve ehl-i sanayi adamlar dahi bulundu!undan bu mi-
sillü hocalardan ehliyet ve istihkâk# sabit olanlar#n#n imamet ve cihât-# sâire tev-
cihiyle tatyîbleri ve icra-y# sanat etmek üzere "ehirde ikâmetlerini arzu ederek
dükkân ve hân isticâr ve i"tirâs#na ve kalfa ve ç#rakl#k ile ahali-i esnaf#n yan#na
girme!e tâlib olanlar ve ashâb-# servetden olarak "ehirde temekkün etmesini
isteyenler olur ise haklar#nda cümle taraf#ndan bezl-i himmet ve gayret ve
teshilât-# lâz#me ve muâvenet-i mukteziye ifâ olunacakd#r.

Otuz üçüncü madde: Muhâcirler kendileri tayin olunan iskân mahallerine
azîmetden nükûl ederler ise bu misillü kendilerini idareye muktedir olmak
itibar#yla tayinât-# yevmiyeleri verilmeyecek ve bunlardan hâl-i müsâferetde
bulunduklar# kazâlarda ve kazahâ-y# mütecâvirede çiftlik vesâire al#p da ikâmet
etme!e arzu edenlere me’zûniyet verilecekdir.

Hâtime
Otuz dördüncü madde: Muhâcirînin iskân ve îvâlar# emrinde hazine-i celî-

leye "u hâl-i muzâyakas#nda tahmil-i masâr#f edilmeyerek mahallerince kâbil ve
mümkün olabilen her türlü esbâb-# mümkinenin taharrî ve istihsali husûslar#na
mahalleri memûrîn-i kirâm# ve ahali-i hamiyyetmendân# taraflar#ndan himmet
buyurulacakd#r.

1304 / [1888-1889]
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KAFKASYA'DAN OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ EDECEK NÜFUSUN
ÖNCEDEN B!LD!R!LMES!

Kafkasya'dan Osmanl! topraklar!na göç edecek dokuz bin yüz ki"inin hareket-
lerinden önce çocuk ve yeti"kin nüfus say!lar! ile beraberlerinde 

getirecekleri hayvan ve e"ya miktar!n!n bildirilmesi
22 Ekim 1890

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri;
Kafkasya ahalisinden Memâlik-i %âhâne'ye hicret edecek dokuz bin yüz

nüfusun ne sûretle sevk ve nakilleri icab eyleyece!i hakk#nda edilen vesâyâya
cevaben bunlar#n ne vakit ve ne cihetle sevk olunacaklar#n# ve muhâcirînin
dokuz bin sekiz yüz elli alt# ki"iden ibaret olup bu ise evvelce kararla"t#r#lan
mikdârdan yedi yüz elli ki"i fazla idü!ini ve bunlar#n dahi kabulü temenni olun-
makda oldu!unu mü"‘ir Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'nden al#nan telgrafnâme
üzerine Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle cereyân eden muhâbereyi
"âmil tezkire-i âcizî leffen irsâl k#l#nm#" ve zeylinde muharrer cevabda göste-
rildi!i vechile mârru'z-zikr dokuz bin yüz nüfusun hareketlerinden evvel aded-
i nüfusuyla beraber s#gar ve kibâr#n#n ve hayvanât ve e"yalar# mikdâr#n#n i"‘âr
edilmesi hakk#nda telgrafla sefâret-i mü"ârünileyhâya vesâyâ-y# lâz#me icra
edilmi" olup karar-# mesbûk haricinde bulunan yedi yüz elli ki"inin kabulleri
hakk#nda ittihâz# lâz#m gelen muâmelenin âcilen inbâs# menût-# himem-i aliyye-i
nezâret-penâhileri bulunmu" olma!la emr u fermân hazret-i men lehü'l-
emrindir.

Fî 5 Rebîülevvel sene 1308 ve fî 7 Te"rin-i evvel sene [1]306

*

29
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[Mehmed Said]
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Huzur-! Âlî-i Hazret-i Sadâret-Penâhi'ye
Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya'dan hicret etmek üzere bulunan dokuz bin yüz nüfus muhâcirînin

vürûdlar#nda mevâki‘-i iskâniyeye sevk olunmak üzere vapur navl# vesâire gibi
masraflar#na mukâbil lâz#m gelen mebâli!in lüzûm ve sûret-i tesviyesi di!er
tezkire-i âcizânemle ifade ve izbâr k#l#nm#"d#. Bu kere Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'nden al#n#p melfûfat#yla ma‘an takdim k#l#nan tezkirede muhâcirîn-i
merkûmeye mahallince yedi yüz elli ki"i daha iltihak ve inzimâm ederek bun-
lar#n dahi kabulleri Rusya Hükûmetince iltimas olunmakda oldu!u Petersburg
Sefâret-i Seniyyesi'nden i"‘âr edildi!i gösterilmi" ve nüfus-# merkûmenin de
kabulleri zarurî olarak vürûdlar#nda di!erleriyle beraber li ecli'l-iskân mahall-i
mürettebeye sevk ve nakl olunmak üzere mebla!-# mebhûsün-anhân#n sürat-i
tesviyesi z#mn#nda icab-# hâlin ifâ ve taraf-# âcizîye emr u inbâs# menût-#
müsâade-i aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhileri bulunmu" olma!la ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 8 Te"rin-i evvel sene [1]306

*

Devletlü efendim hazretleri;
Kafkasya'dan hicret etmek üzere bulunan dokuz bin yüz nüfus muhâcirîne

mahallince yedi yüz elli ki"i daha iltihak ve inzimâm ederek bunlar#n dahi kabul-
leri Rusya Hükûmetince iltimâs olunmakda oldu!u Petersburg Sefâret-i
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Bâb-$ Âlî
Daire-i Dahiliye
Mektubi Kalemi

Aded: 955

Nâz$r-$ Umûr-$
Dahiliye
Münir

Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
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Seniyyesi'nden i"‘âr edildi!ine dâir Hariciye Nezâret-i Celîlesi tezkiresinin mel-
fuflar#yla gönderildi!i ve nüfus-# merkûmenin kabulleri zarurî olarak vürûd-
lar#nda di!erleriyle beraber li ecli'l-iskân mahall-i mürettebeye sevk ve nakl
olunmak üzere sefâret-i seniyyelerinin tesviyesi ifadesini hâvî Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim k#l#nm#" olma!la mezkûr yedi yüz elli nefer
muhâcirînin dahi kabulleri husûsunda her ne vechile emr u fermân-# hümâyûn-#
hazret-i hilâfet-penâhi "eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-# âlîsi infâz
edilece!i beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 7 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 9 Te"rin-i evvel sene [1]306

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfat!yla manzûr-! âlî buyurulan i#bu tezkire-i

sâmiye-i Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-! Padi#ahi
#eref-müteallik buyurulmu# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 8 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 10 Te#rin-i evvel sene [1]306 / [22 Ekim
1890]
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Sadrâzam
Kâmil

Serkâtib-i hazret-i %ehriyâri
Süreyya
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MUHAC!R KÖYLER!N!N FENNÎ HAR!TA VE RES!MLERE UYGUN
OLARAK KURULMASI

Muhâcir köylerinin kurulmas! esnas!nda binalar!n yap!m ve yerle"iminin fenne
uygun olmas!, birinci derecede caddelerle "ehirlerden gelecek yollar!n
geni"li#inin yirmi metreyi bulmas! ve köy meydanlar!n!n geni" tutulmas!

husûslar!n!n %ûra-y! Devlet'te kararla"t!r!lan harita ve 
resimlere uygun olarak yapt!r!lmas!

18 May#s 1891

Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi'ne
Dahil-i vilâyetde te"kil edilen muhâcir köylerinin hâneleri h#fz-# s#hhate

mugâyir ve dayan#ks#z ve katlar# dahi gayet dar ve intizams#z yap#lmakda ve
köylerce elzem bulunan meydanlar b#rak#lmamakda oldu!undan bahsile
ba‘demâ te"kil edilecek karyelerin ve in"â k#l#nacak hânelerin ne "ekil ve
sûretde yap#lmas# lâz#m gelece!ine dâir tanzim etdirilen iki k#t‘a harita ve
resmin birer nüshas#n#n irsâl k#l#nd#!# beyân#yla istifsâr-# muâmeleyi hâvî vârid
olan tahrirât-# Aliyye-i dâverileri %ûra-y# Devlet'e lede'l-havale mezkûr harita
ve resimlere tatbikan karyelerin tesis ve te"kili ve teferruât#yla ebniyesine aid
taksimât#n icras# fenne muvâf#k oldu!u gibi birinci derece caddelerle "ehirler-
den gelecek yollar arz#n#n yirmi metreye iblâ!# ve karye meydan#n#n dahi tevsî‘i
icab edece!i anla"#lm#" oldu!undan tesisât ve in"aat#n ba‘demâ "u tarifâta ve
mezkûr harita ve resme tevfikan icras# husûsunun savb-# âlî-i dâverilerine i"‘âr#
Dahiliye Dairesi'nden kaleme al#n#p sûreti bâ buyruldu-y# âlî tevdi‘ buyurulan
mazbatada gösterilmi" ve mezkûr resim ve harita leffen irsâl k#l#nm#" olma!la
ber mûceb-i irâde-i aliyye mûcebince iktizâs#n#n ifâs#na himem-i aliyye-i
âsafâneleri derkâr buyurulmak bâb#nda.

Fî 9 %evval sene 1308 ve fî 6 May#s sene [1]307 / [18 May#s 1891]
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ÖLEN MUHAC!RLER!N GER!DE BIRAKTI$I EVLER!N K!ME VER!LECE$!
$skân edildikten sonra on y!l geçmeden vefat eden muhâcirlerden kalan

evlerin vârisleri di#er evlerde oturuyorlar ise bu evlerin aç!kta kalan 
veya en çok ihtiyac! olan muhâcirlere verilmesinin gerekti#i

24 Aral#k 1891

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Emr-i iskânlar# on seneye bâli! olmaks#z#n vefat eden muhâcirînden kalan

hânelerin bunlar#n di!er hânelerde sâkin vârislerine mi intikal edece!i yoksa
henüz iskânlar# icra olunamayan muhâcirîne mi itâs# lâz#m gelece!i istifsâr#na
dâir Manast#r Vilâyeti'nden al#nan telgrafnâme leffen tesyîr k#l#nd#. Bu hâneler
iâne ile yap#l#p derûnlar#na iskân edilen muhâcirîne tasarruf senedi verilmemi"
olmas#na ve muhâcirîn-i merkûmeden fevt olanlar#n veresesi di!er hânelerde
sâkin ise müteveffâdan kalan hânenin aç#kda bulunan ve en ziyâde ihtiyac# olan
muhâcirîne verilmesi lâz#m gelece!ine nazaran bu bâbda vâki‘ olacak mütâlaa-i
aliyye-i dâverilerinin izbâr buyurulmas# bâb#nda.

Fî 22 Ca. sene [1]309 ve fî 12 Kanûn-# evvel sene [1]307 / [24 Aral#k 1891]
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KUBAN MUHAC!RLER!N!N ARPA VE BU$DAY BEDEL! !STEKLER!
Mecidiye Kazâs!'n!n Setme semtinde bulunan Kuban muhâcirleri için gereken

bu#day ve arpa bedelinin ödenmesine izin verildi#i
25 Ocak 1899

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i Me’âli
Bu sene mahsulün f#kdân#ndan dolay# zahîreye muhtac bulunan Mecidiye

Kazâs#'n#n Setme mevki‘inde sâkin Kuban muhâcirleri için ta‘vizan itâs#na
lüzûm görünen iki bin dört yüz kile h#nta ve yüz altm#" kile "a‘ir bedeli olan otuz
alt# bin alt# yüz altm#" guru"un havalenâmesinin irsâli Ankara Vilâyeti'nden
bildirildi!ine ve icra-y# icab#na dair Dahiliye Nezâreti'nin 9 Ramazan sene
[1]316 tarihli tezkiresi k#râet olundu.

Karar$
Sûret-i i"‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin muharrerü'l-mikdâr h#nta

ve "a‘ire muhtac olduklar# ve bunlar#n bedeli otuz alt# bin alt# yüz altm#" guru"-
dan ibaret bulundu!u anla"#lm#" ve bu misillü ihtiyaclar# tahakkuk edenlere
ta‘vizan zahîre itâs# mesbûk bulunmu" oldu!undan sâlifü'z-zikr h#nta ve "a‘irin
bi'l-mübâyaa gelecek sene mevsim hasad#nda aynen veya bedelen al#nmak
üzere kefâlet-i müteselsile ile muhâcirîn-i merkûmeye ta‘vizan itâs# z#mn#nda
vilâyet-i mezkûreye me’zûniyet itâs#n#n Dahiliye Nezâreti'ne havalesi ve Maliye
Nezâreti'ne de ma‘lûmât itâs# tezekkür k#l#nd#.

Meclis-i Vükelâ azâlar$n$n imzalar$

Fî 13 N. sene [1]316 fî 13 Kânûn-# Sâni sene [1]314 / [25 Ocak 1899]
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MUHAC!R !SKÂNI KONUSUNDA KAPSAMLI B!R KANUN TASARISI
HAZIRLANMASI

Rusya'n!n Da#!stan ve di#er bölgelerinden birçok muhâcirin "ehbenderlikler-
ce pasaportlar! vize edilmeksizin göç ettikleri veya göçe haz!rland!klar! bildi-
rildi#inden; Rusya'dan Kars ve Novoroski'ye gelen ve Kafkasya'dan Da#!s-
tan ve Çerkesistan taraflar!ndan gelecek olan muhâcirlerin geli"i güzel
Osmanl! topraklar!na girmeleri hem kendilerini hem de Osmanl! idare-
sini güç durumda b!rakaca#!ndan, di#er devletlerin özellikle Rusya'n!n 

göç husûsunda uygulad!klar! kanûnlar incelenerek antla"malar 
çerçevesinde uyulmas! gereken kurallar! tesbit etmek üzere 

etrafl! bir kanûn layihas!n!n haz!rlanmas! gerekti#ini ifa-
de eden Meclis-i Vükelâ mazbatas!

5 Aral#k 1901

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i Me’âli
Rusya'n#n Da!#stan taraflar#ndan ve cihât-# sâiresinden bir çok muhâcirîn

Memâlik-i %âhâne'ye hicret etmek üzere olup bunlar#n mürâcaat etdikleri
"ehbenderhânelerce pasaportlar# vize edilmemekde ise de baz#lar# ona da bakma-
yarak mütehheyyi-i hicret olduklar# Hariciye Nezâreti i"‘âr#ndan anla"#ld#!# ve
hudud-# hakanî civar#na o kabilden bir hayli muhâcirîn geldi!i dahi Erzurum
Vilâyeti'nden bildirildi!i beyân#yla bu bâbda bir karar ittihâz# muktezâ-y# irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhiden idü!ini mübelli! tezkire-i husûsiye ol bâbda
Hariciye ve Dahiliye nezâretleriyle Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi Birinci
Azâl#!#'ndan tevârih-i muhtelife ile vârid olan tezâkir tak#m#yla k#râet olundu.

Karar$
Salifü'l-beyân tezkire-i husûsiyede bundan birkaç sene evvel Rusya dahilinde-

ki Ermenilerin bir tak#m# gûyâ fi'l-asl Memâlik-i %âhâne ahalisinden olmak dâîye-
siyle bizim tarafa hicrete k#yâm etmeleri üzerine merkûmunun keyfiyet-i hicret-
leri ve o zaman Hariciye Nezâreti'ne Rusya Sefâreti'nden itâ edilen bir defter-i
mufassal müfâd#ndan dahi anla"#laca!# üzere külliyet-i nüfuslar# Rusya Hükûmeti
taraf#ndan Hükûmet-i Seniyye'ye i"‘âr edildikde bu Ermenilerin Memâlik-i
%âhâne ahalisinden olmalar# müsteb‘ad ve içlerinde evvelce bizim tarafda bulu-
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nanlar olsa bile onlar#n da bir tak#m harekât ve te"ebbüsât-# fesâd-cüyâne ile
âlûde olarak pençe-i adaletden tahlis-i girîbân için Rusya dahiline firar etmi"
kesândan ibaret olaca!# kaviyyen melhûz oldu!undan merkûmûnun Memâlik-i
%âhâne'ye men‘-i hicretleri hakk#nda ifâ k#l#nan te"ebbüsât-# lâz#me neticesinde
merkûmûn Ermenilerin bu tarafa hicretlerinin men‘i hükûmet-i mü"ârünileyhâ-
ca katiyyen taht-# karara al#nm#" ve Hükûmet-i Seniyye'ye karar-# vâki‘ resmen
tebli! edilmi" oldu!undan bahisle bunlardan mâ-adâ hicrete te"ebbüs eden
ahalinin ise gerek pasaportlar#n# vize etdirmi" gerek etdirmemi" olsun böyle hod
be hod ve gayr-# muntazam bir sûretde Memâlik-i %âhâne dahiline gelmeleri
münasib ve câiz olamay#p çünkü herhangi memleketden olur ise olsun di!er bir
mahalle hicret edecek kesân#n hareketlerinden mukaddem keyfiyet-i hicretleri
hükûmeteyn aras#nda kararla"d#r#lmak ve mikdâr-# nüfus ve mahall-i vürûdlar# ve
sûret-i hareketleri hicret edecekleri memleketin hükûmetine resmen bildirilmek
ve kendileri taraf#ndan o hükûmetin tâbiiyyeti kabul edilmek kavâid-i mer‘iyye-
den oldu!u ve bunun hilâf#na olarak bir tak#m muhâcirînin hod be hod bir tarafa
gelmeleri ol memleketin inzibât ve intizam#n# ihlâl edece!i gibi esasen hicretleri
taraf-# hükûmetden kabul edilerek kendilerinin iskân ve îvâlar#na kâbil arazi ihzâr
edilmeden evvel muhâcerete ibtidâr eylemeleri muhâcirînin peri"anilerini müed-
dî olmak gibi ayr#ca bir mahzûru dahi müstelzim olaca!#ndan ve binâenaleyh
Ermenilerden mâadâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
kabulü esasen devletce tasvib olundu!u halde Rusya Hükûmeti'yle bi'l-muhâbere
mikdâr-# nüfuslar# ve mahall-i vürûdlar# sûret-i sahihada anla"#lmak ve tâbiiyyet-i
Saltanat-# Seniyye'yi kabul ederek ahkâm-# kavânîn ve nizâmât-# devlete tamamen
teba‘iyyet eyleyecekleri taht-# temine al#nmak ve bir tarafdan da iskân ve îvâlar#
için arazi-i münasibe bulunmak lâz#m gelece!inden bu bâbda ona göre ittihâz-#
karar ile bir tak#m mehâzire meydan b#rak#lmamas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i
seniyye-i cenâb-# cihân-dârî iktizâ-y# celîlinden idü!i tebli! ve izbâr olunmas#na ve
Hariciye Nezâreti'nin tezkireleri me’âlinde Rusya'dan Kars ve Novoroski'ye gelen
muhâcirîn-i $slâmiye'nin karar-# mesbûk vechile yaln#z bir defal#k olarak tâbiiyyet-i
Devlet-i Aliyye'yi kabullerinin tefhîmiyle kendilerinden Rus pasaportunu almak
ve yedlerine Osmanl# pasaportu vermek ve bunlarla Rus topra!#ndan ç#karmak
ve Rusya Devleti'nin müsâade-i mahsûsas# olmad#kca hükûmât-# mahalliyeye
kaydlar#n# terkîn etdirmek kâbil olmad#!# Novoroski %ehbenderli!i'nden
bildirildi!i ve Kafkasya'n#n Da!#stan ve Çerkesistan taraflar#nda bulunup birer
bahâne ile Memâlik-i %âhâne'ye hicret arzusunda olanlara dahi ol vechile pas-
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aport itâs#yla Osmanl# tâbiiyyetini ihrâz etdiklerini iddiâ etmek kezâlik kâbil ve
bilâhare gelecek muhâcirîne "âmil olmad#!# misillü bir tak#m acezenin istihsal
eyledikleri pasaportlarla hicreti kâbil-i icra zannederek dûçâr-# peri"anî olacak-
lar# cihetle beyhûde pasaport almalar#n#n hafiyyen ahali-i $slâmiye'ye sûret-i
münasibede tefhîm olunmas# ve alt# yüz Çerkes muhâcirîninin Erzurum'a azîmet
için pasaportlar#n#n vizesi talebinde olduklar# Kars Ba""ehbenderli!i'nden i"‘âr
k#l#nd#!# beyân ve izbâr ve Dahiliye Nezâreti'nin tezkirelerinde dahi baz#
mahallere gelmi" olan muhâcirîn-i $slâmiye'nin peri"an bir halde bulunduklar#n-
dan bahisle bunlar ile usûl-i müttehize haricinde gelecek emsâli muhâcirîn hak-
lar#nda olunacak muâmele istifsâr k#l#nm#" ve komisyon-# mezkûr birinci
azâl#!#n#n tezkireleri müfâd# ise muhâcirîn-i merkûmenin evvel emirde mikdâr-#
nüfuslar# bi't-tahkik hicretleri ve tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'ye duhûlleri ve iskân
olacaklar# mahaller ve sûret-i sevk ve iskânlar# husûsunun takarrüru bâ irâde-i
seniyye-i mülûkâne müttehiz olan karar icab#ndan olup hilâf-# karar gelenlerin
iâdesi hakk#ndaki karar ve i"‘âr#n sûret-i icraiyesi ile cihet-i imkân#n#n musarrah
olmad#!# merkezinde bulunmu"dur. Keyfiyet lede'l-müzâkere muhâcirîn-i
merkûmenin böyle vatan-# aslîlerini terk ile ve külliyetle Memâlik-i %âhâne'ye
vürûdlar# Rusya Hükûmeti'nin ma‘lûmât# ve r#zas# taht#nda olmas# lâz#m gele-
ce!ine mebnî ba‘de'l-iskân ne hükûmet-i mezkûrenin bunlar# himâyeye ve ne de
muhâcirîn-i merkûmenin tâbiiyyet-i asliyelerini iddiâya hak ve salahiyetleri olma-
mak lâz#m gelir ise de bunlar#n böyle hod be hod Memâlik-i Mülûkâne'ye
muhâceretleri hem kendilerinin sefâlet ve peri"anîlerini hem de idarece bir tak#m
tekellüfât ve mü"kilât# mûcib olmakda oldu!u cihetle "imdiye kadar gelmi" bulu-
nan muhâcirlerin husûsât # iskâniye vesâiresi ba"kaca mütâlaa olunmak üzere
evvel emirde bu misillü muhâceret hakk#nda devletce yap#lacak muâmelâta dair
bir kanûn vaz‘# lâz#meden oldu!u gibi Rusya Devleti ile de bi'l-müzâkere bir itilâf
husûlü mümkün göründü!ünden evvel emirde muhâceret husûsunda düvel-i
sâirenin ve bilhassa Rusya Devleti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî olan
kavânîn ve nizâmât-# dahiliyelerine dair ahz-# ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-#
ahdiyeye ve bizce icras# lâz#m gelen muâmeleye dair isti"âre odas#nca etrafl# bir
kanûn layihas# yap#larak irsâli husûsunun Hariciye Nezâreti'ne havalesi tezekkür
k#l#nd#.

23 %aban [1]319 fî 21 Te"rin-i sâni [1]317 / [5 Aral#k 1901]

Meclis-i Vükelâ azâlar$n$n imzalar$
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OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ EDENLER HAKKINDA ALINACAK
ÖNLEMLER

Sivas Vilâyeti'ne gelen Da#!stan muhâcirleriyle Rusya'n!n di#er bölgelerinden
göç edenlerin iskân ve yiyecek-içecek masraflar! kar"!l!#! için pul bedelin-

den harcanmas! için al!nan karar üzerine, Padi"ah!n görü"leri 
do#rultusunda Osmanl! topraklar!na bundan böyle gelecek 

olan muhâcirler de göz önüne al!narak tedbirler 
al!nmas!na dair Meclis-i Mahsûs taraf!ndan 

haz!rlanan mazbatan!n takdimi
11 Aral#k 1901

Atûfetli efendim hazretleri,
Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden Da!#stan muhâcirleriyle Rusya'n#n cihât-#

sâiresinden muhâceret edenlerin masâr#f-# iskâniye ve iâ"elerine dair Meclis-i
Mahsûs-# Vükelâdan tanzim ve takdim k#l#nan mazbata üzerine Memâlik-i
%âhâne'ye vürûd edecek muhâcirin hakk#nda ittihâz# lâz#m gelen tedabîri hâvî
"eref-sâd#r olup tezkire-i husûsiye-i atûfîleriyle tebli! olunan emr u fermân-# hik-
met-beyân-# hazret-i Hilâfet-penâhî muktezâ-y# celîlesine tevfikan meclis-i
mezkûrda cereyân eden müzâkerât#n neticesini mutazamm#n kaleme al#nan maz-
bata melfûfleriyle arz ve takdim olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i
cenâb-# Padi"ahî "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# âlîsi infâz edilece!i
beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 30 %aban sene [1]319 / fî 28 Te"rinisanî [1]317 

*

34

188

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Bâb-$ Âlî
Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
2470

Sadrâzam
Said

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  15:30  Page 188



Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden üç yüz altm#" iki nüfus Da!#stan muhâ-
cirlerinin ve muahharan Rusya'n#n cihât-# sâiresinden muhâceret edenlerin gele-
cek vakt-i hasad#na kadar iâ"eleri masâr#f# ve tohumluk zahîre bedeli ve
hânelerinin masâr#f-# in"âiyesiyçün tesviyesi taleb olunan 899.100 guru"un
kar"#l#!# olan pul esmân#ndan sarf#na me’zûniyet itâs# hakk#nda meclis-i ben-
degânemizden tanzim ve takdim olunan mazbata üzerine Rusya'dan gelecek
muhâcirînin evvel-emirde iskân olunacaklar# mahaller kararla"d#r#l#p ve usuli
vechile tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul edip ve mikdâr-# nüfusu anla"#l#p bi'l-
istizân irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahî "eref-sudûr buyurulmad#kca hicret ve
kabul-i muâmelesinin vâki‘olmamas# emr u fermân-# hümâyûn-# hazret-i Hilâfet-
penâhî iktizâ-y# âlîsinden olmas#yla keyfiyetin müzâkeresi emr u fermân buyurul-
mu" ve bunlar#n kabulü esasen devletce tasdik olundu!u halde Rusya
Hükûmeti'yle bi'l-muhâbere mikdâr-# nüfuslar# ve mahall-i vürûdlar# sûret-i sahi-
hada anla"#lmak ve tâbiiyyet-i Saltanat-# Seniyye'yi kabul ederek ahkâm-# kavânîn
ve nizamat-# devlete tamamen tebaiyyet eyleyecekleri taht-# temine al#nmak ve
bir tarafdan da iskân ve îvâlar# için arazi-i münasibe bulunmak lâz#m gelece!ine
göre bu bâbda bir karar ittihâz#yla bir tak#m mehâzire meydan b#rak#lmamas# 7
%aban 319 tarihli tezkire-i husûsiye ile tebli! olunan irâdât-# seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî cümle-i celîlesinden bulunmu" olmas#na mebnî ol bâbda vâki‘
olan i"‘âra cevaben Dahiliye Nezâreti'nden ve Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-#
Âlîsi Birinci Azas# R#za Pa"a taraf#ndan vârid olan tezâkir miyâne-i bendegâne-
mizde k#râet ve mütâlaa olundu.

Me’âl-i i"‘ârât#na nazaran muhâcirîn-i merkûmenin kâffesi müslim olup üç
sene zarf#nda Trabzon ve Canik ve Erzurum tarîklar#yla maa-aile hicret eyledik-
leri ve bir k#sm# Dersaâdet'e bi'l-vürûd li-ecli'l-iskân Suriye ve Konya ve Ankara
vilâyetlerine izâm k#l#nan muhâcirinden olarak oralardan buraya geldikleri ve
henüz iskân olunamayan k#sm# müsâfereten ahalî-i kadîme-i $slâmiye
karyelerinde sâkin olup k#smen muâvenet-i ahali ve k#smen hükûmetden itâ olu-
nan tayinât ile iâ"e edilmekde oldu!u ve Memâlik-i %âhâne'ye hicret eden
bilumûm muhâcirîn misüllü yedlerinde terk-i tâbiiyyete dair evrak-# resmiye yok
ise de usûl-i müttehize vechile iskelelerde yedlerindeki pasaportlar al#nmakda
oldu!u gibi k#sm-# küllisinin nüfusu bi't-tahrir tezkire-i Osmaniyeleri itâ k#l#nd#!#
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anla"#lm#" ve bunlardan ba"ka Rusya'dan gelen muhâcirîn-i $slâmiye'nin sûret-i
iskân ve iâ"eleri husûsu ekser-i vilâyât-# "âhâneden istisfâr olunmakda bulunmu"
olmakla icab-# keyfiyet müzâkere olundu.

Emr u fermân-# hümâyûn-# hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-y# âlîsinden oldu!u
vechile Memâlik-i %âhâne'ye hicret arzusunda buluna ahalî-i $slâmiye'nin evvel-
emirde mikdâr-# nüfuslar# bi't-tahkik hicretleri ve tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'ye
keyfiyet-i duhûlleri ve iskân olunacaklar# mahaller ile sûret-i sevk ve iskânlar# bi'l-
etraf karar-gîr oldukdan ve bi'l-istizân irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahî "eref-
buyuruldukdan sonra Memâlik-i %âhâne'ye kabul-i muhâceretleri icab-# masla-
hatdan ve bu bâbda Rusya Devleti'yle bi'l-müzâkere bir itilâf husûlü dahi müm-
kinâtdan göründü!ünden ba‘demâ vürûd edecek muhâcirîn-i $slâmiye husûsun-
da düvel-i sâirenin ve bilhassa Rusya Devleti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî
olan kavânîn ve nizâmât-# Dahiliyelerine dair ahz-# ma‘lûmat ile onlara ve ahkâm-#
ahdiyeye ve bizce icras# lâz#m gelen muâmeleye dair $sti"âre Odas#'nca etrafl# bir
kanûn layihas# yap#larak irsâli Hariciye Nezâreti'ne havale edilmekle vürûdunda
meclis-i bendegânemizce bi't-tedkik arz-# huzur-# âlî k#l#naca!# ve "eref-sâd#r ola-
cak irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne mantûk-# münîfine tevfikan muâmele-i
lâz#me icra edilece!i derkâr bulunmu" olup maamâfîh "imdiye kadar Memâlik-i
%âhâne'ye gelip zîr-i cenâh-# Hilâfet-i Uzmâ'ya dehâlet ve iltica etmi" olan muhâ-
cirîn-i $slâmiye'nin iâdelerinde adem-i imkân ile beraber kabulleri muktezâ-y#
"ân-# mekârim-ni"an-# âlî bulunmas#na mebnî bunlar#n sâye-i inâyet-vâye-i
hazret-i Hilâfet-penâhî'de bir an evvel iskân ve îvâlar#yla bulunduklar# hâl ve
sefâlet ve peri"anîden istihlaslar# ve ba‘demâ vürûd edecek muhâcirîn haklar#nda
nizâm-# mahsûsla kararla"d#r#lmas# lâz#m gelen usûl ve "erâit-i cedîdeye ittibâ
k#l#nmas# ve muhâcirîn-i mevcudenin gerek Sivasca ve gerek mahall-i sâirece
iskân ve iâ"e vesâir ihtiyaclar# için lüzûm gösterilen mübremü'l-ifâ masâr#f#n usûl
ve emsâli vechile tesviyesi lâz#meden bulunmu" olmakla vilâyât ile bi'l-muhâbere
evvel-emirde seri‘an mahall-i iskânlar#na sevk ve izâm ile bir an evvel yer-
le"dirilmeleri husûsunun Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi'ne ve Dahiliye
Nezâreti'ne ve bu yolda vuku‘ bulacak masâr#f#n tesviyesi maddesinin dahi Maliye
Nezâreti'ne havalesi tezekkür ve tensib edilerek evrak# leffen arz ve takdim
k#l#nd# ise de ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimindir.

Fî 30 %aban sene [1]319 / fî 28 Te"rin-i sâni sene [1]317 [11Aral#k 1901]
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ORMANLARIN ÇEVRES!NE MUHAC!R !SKÂN ED!LMEMES!
Orman içlerine ve çevresine muhâcir iskân edilmemesi husûsunda Padi"ah
emri bütün vilâyetlere tebli# edilmesine ra#men Trabzon'un Ordu kazâs!n-
daki yerlerini terk ederek Kastamonu'ya gelen birkaç yüz ki"ilik muhâcirin
Bolu'nun en önemli ormanlar!na yerle"tirildikleri "ikayeti üzerine; muta-

sarr!fl!#a ba#l! kaymakaml!klarca bunlar orman d!"!na ç!kar!ld!klar! 
halde Bolu mutasarr!f!n!n göz yummas!yla ç!kar!lmayan ve 

Düzce ormanlar!nda defalarca yang!n ç!karan muhâ-
cirlerin bir an önce orman d!"!na nakledilmeleri

11 "ubat 1902

Kastamonu Vilâyet-i Behiyesi'ne
Demiryolu'nun Konya Vilâyeti dahilinden geçmekde oldu!u mahallerin

esbâb-# umrân#na dair ber-mantûk-# emr u fermân-# hümâyûn-# cenâb-# Hilâfet-
penâhi sebk eden istizâha cevaben vilâyet-i mezkûre valisi devletlü pa"a hazret-
lerinden al#nan cevab#n ormanlara müteallik f#kras# hakk#nda sebk eden tebli!e
Orman ve Meâdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesi'nden gelen cevabda Memâlik-i
%âhâne'deki ormanlar vaktiyle pek çok tahribata u!rad#l#p birkaç seneden
muhâfazas#na itina olunmakda ise de tapu memûrlar#n#n memnû‘iyet-i kat‘iy-
yeye kar"# binlerce belki yüz binlerce dönüm mîrî ormanlar#na hakk-# karar
sûretiyle vesâir türlü hile ve desîselerle senedler vererek ormanlar# eyâdî tasar-
ruf ve tahribe tevdi‘ etmekde olmalar# ve bu senedlerin tedkik-i senedât tali-
mât#na mugâyir olarak devâir ve mehâkimce nazar-# itibara al#nmas# ve her
dairenin vâridât ve masâr#f büdceleri mevcud ve Tersane ve Tophâne'ye bile
meccânen kereste itâs# Orman nizamnâmesinin fasl-# mahsûs ile memnû‘
oldu!u halde harîk-zedegâna ve "ose yap#lan köylere ve demiryollar#na vesâir
mahallere meccânen kereste verilmesine müsâade olunmas# ve Ere!li kömür
madenleri hakikatde ecnebi bir kumpanyan#n menfaatine i"ledildi!i halde
Kastamonu'nun en mühim ormanlar#n#n irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-
penâhî'ye mugâyiren ve bunca i"‘ârâta ra!men mezkûr maden memûrlar#
taraf#ndan zabt ve tahrib edilmesi ve ormanlar#n derûn ve civar#na muhâcir
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iskân edilmemesi irâde-i seniyye-i cenâb-# mülkdârî iktizâ-y# âlîsinden bulun-
mu" ve keyfiyet ta‘mîmen tebli! olunmu" iken memûrîn-i mülkiye bu bâbdaki
tebligât ve tekidâta ve nezâretin i"‘ârât#na asla ehemmiyet verilmeyerek orman-
lar#n derûn ve civar#na muhâcir iskân ve tahribât-# azîmeye müsâmaha etmeleri
gibi ahvâlin devam ve tevâlî etmesi ormanlar#n hüsn-i muhâfazas# ve tezyid-i
umrân# için sarf olunan ikdâmât# semeresiz b#rakmakda oldu!u ve münasib
mahallere iskân olunmak üzere hükûmetce gönderilmi" tak#mdan olmay#p
Trabzon Vilâyeti mülhakât#ndan Ordu Kazâs#'ndaki me’vâlar#n# hod be hod
terk etmi" olan birkaç yüz hâne halk#n#n vilâyet-i behiyyeleri dahilinde en
mühim ormanlara sokulmalar#na Bolu mutasarr#f# taraf#ndan i‘mâz edildi!i
mahalliyle bi'l-muhâbere anla"#lmas# üzerine sebk eden tebli!e binâen mutasar-
r#f#n refâkatindeki kaymakamlar mezkûr hâneler halk#ndan kendi dairelerinde
bulunanlar# yerlerine iâde etmi"ler iken mutasarr#f-# mü"ârünileyhin Düzce
ormanlar#na sokulanlar için ortaya envâ‘-# mü"kilât sürerek mâlâyani bir tak#m
i"‘ârâtla vakit geçirdi!i ve e"hâs-# merkûme taraf#ndan bir ay içinde Düzce
ormanlar#nda on yedi defa harîk îkâ‘yla tahribât-# külliyede devam edildi!i ve
iki seneden beri lâ yenkat#‘ u!ra"#lmakda oldu!u halde merkûmlar me’vâ-y#
kadîmlerine iâde olunmad#kdan mâadâ mezkûr ormanlar#n haricinde bir
mahalle bile nakillerine himmet edilmedi!inden "âyân-# ehemmiyet olan
ormanlar#n günden güne harab olmakda bulundu!u bildirildi!i beyân#yla
ormanlar#n derûn ve civar#na muhâcir iskân olunmamas# irâde-i seniyye-i
hazret-i Padi"ahî iktizâ-y# âlîsinden olup hükm-i münîfinin evvel ve âhir tebli!
olundu!u vechile muhâfazas#na itina edilmesi lâbüd oldu!u gibi ormanlar
hakk#ndaki nizâmât ve mukarrerâta her tarafca riâyet olunarak ormanlara
tecavüz ve bi gayr-# hak iddiâ-y# tasarruf olunmas# misillü hâlât#n ve hilâf-#
nizâm ve usûl kat‘#yyât#n vesâir tahribât ve suistimâlât#n kat‘iyyen ve müstemir-
ren men‘i "âyân-# ihtimâm bulundu!u ve Adliye ve Defter-i Hakanî ve Bahriye
nezâret-i celîlelerine vesâyâ-y# lâz#me icra k#l#nd#!# "eref-vârid iden 17 Kânûn-#
Sâni sene [1]317 tarih ve üç bin iki yüz k#rk numaral# tezkire-i sâmiyede izbâr
ve keyfiyet "ehremanet-i celîlesiyle bilumûm vilâyât ve elviye-i gayr-# mülhakaya
tebli! ve i"‘âr k#l#nm#"d#r. Oraca da ormanlarda ale'd-devam vukuâta bahs ve
"ikayet olunan tahribât#n katiyyen men‘i esbâb#n#n istikmâliyle keyfiyetin
inbâs#na himmet buyurulmas# bâb#nda.

Fî 3 Zilkâde sene [1]319 fî 29 Kânûn-# Sâni sene [1]317 / [11 %ubat 1902]
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ÖNCEK! N!ZAMNÂMELER !NCELENEREK HAZIRLANAN !SKÂN
KANÛNU LAY!HASI

Rusya Ermenileri'nin $slâm takma ad! alt!nda Osmanl! topraklar!na göç etme
isteklerinin kesinlikle engellenmesine dair Padi"ah iradesi üzerine di#er
muhâcirlerin de kabul edilme "artlar!n!n belirlenmesi amac!yla Hariciye

Nezâreti $sti"âre Odas!'nca önceki göç nizamnâmelerinin incelenerek yeni bir
iskân kanûnu layihas! haz!rland!#!

26 Mart 1902

Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya Ermenileri'nin $slâm nâm# müsteâr#yla ve suver-i sâire ile Memâlik-i

%âhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâ-
fazas# için Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye muhâceret vuku‘unun katiyyen
men‘i, muktezâ-y# irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden olmas#na mebnî
ol bâbda icras# lâz#m gelen muâmeleye dair sebk eden tebligâta cevaben
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan tezkire, evrak-# müteferri‘a ile
Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da lede'l-mütâlaa cereyân eden müzâkerât#n neticesi-
ni "âmil kaleme al#nan mazbata melfûflar#yla arz ve takdim k#l#nm#" olma!la ol
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî "eref-müteallik
buyurulur ise mantûk-# münîfi infâz olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâverî
terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 16 Zilhicce sene [1]319 fî 13 Mart sene [1]318 / [26 Mart 1902]

*

36

197

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret 

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn Kalemi
3152

Sadrâzam
Said

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  15:36  Page 197



Huzur-! sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya Ermenileri'nin $slâm nâm-# müsteâr#yla ve suver-i sâire ile Memâlik-i

%âhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâ-
fazas# için Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye muhâceret vuku‘unun kat‘iyyen
men‘i, irâdât-# mü’ekkide-i hazret-i "ehriyârî mantûk-# münîfinden olup
Ermenilerden mâ-adâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
devletce ittihâz olunan bir tak#m "erâit ifâ olunmad#kca kabul edilmemesi
mukarrer bulundu!una mebnî memnû‘iyyet-i vâk#‘an#n muhâfazas# z#mn#nda
Rusya sefiriyle bi'l-müzâkere bir sûret-i itilâfiye kararla"d#r#lmas# ve düvel-i
sâirenin bilhassa Rusya hükûmetinin memleketlerince mevzu‘ ve cârî kavânîn
ve nizâmât-# dahiliyelerine dair ahz-# ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-# ahdiyyeye
ve bizce icras# lâz#m gelen muâmeleye dair $sti"âre Odas#'nca etrafl# bir kanûn
layihas# tanzimi lüzûmu ve baz# ifadât# "âmil resîde-i dest-i tekrîm olan 3 N. ve
8 ve 17 Zilkâde sene [1]319 tarihli ve bin yüz yirmi yedi ve bin dört yüz k#rk
numaral# tezâkir-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri mütâlaa-güzâr-# âcizî olarak
$sti"âre Odas#'na lede'l-havale ol vechile düvel-i sâirenin bu husûsdaki kavânîn
ve nizâmât-# dahiliyelerine dair nezâret-i âcizîce icab eden sefârât-# seniyyeden
taleb-i ma‘lûmât edilmi" ise de henüz cevab al#namam#" ve i"bu muhâceret
maddesinde as#l mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i $slâmiye'nin sûret-i
kabulleri keyfiyeti olarak Rusya Hükûmeti'nin ise tâbiiyyet-i ebediye usulünü
iltizâm etdi!i ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlar#
istirdâd ve kaydlar# terkîn ve alâka-i mahalliyeleri kat‘ olunmaks#z#n memâlik-i
sâireye hicret eden tebeas#n# daima Rusyal# hükmünde addeyledi!i ma‘lûm
bulunmu" olmas#na ve müsta‘celiyyet-i maslahata mebnî sefârât-# seniyyenin
cevablar# beklenilmeyerek i"bu muhâceret husûsu hakk#nda mukaddemâ ne"r
ve bilâhare tezyil olunan nizâmnâmeden iktibâsen kaleme al#nan nizâmnâme
layihas# ile eski nizâmnâmeye müteallik evrak sûretlerinin tevdi‘ k#l#nd#!#n# ve
ol bâbda baz# ifadât ve mütâlaât# mutazamm#n itâ k#l#nan mütâlaanâme ile
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melfûfât# matviyyen takdim k#l#nm#" ve layiha-y# mezkûrede Rusya'dan
Memâlik-i %âhâne'ye hicret edeceklerin hükûmet-i mahalliyeden istihsal-i ruh-
sat eylemeleri lüzûmu muharrer idü!ine ve buna Rusya Hükûmetince bittabi‘
itiraz olunmayaca!#na nazaran bu bâbda "imdilik Rusya sefiriyle müzâkere
icras#na mahal görünememi" olma!la emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 5 Zilhicce sene [1]319 ve fî 2 Mart sene [1]318

*

Memâlik-i muhtelifeden ve ez-cümle Rusya Devleti memâlikinden memâ-
lik-i Mahrûsa-i %âhâne'ye hicret edecek kesân#n sûret-i kabul ve muhâceretle-
rine ve bu bâbdaki muâmelât-# lâz#meye dair $sti"âre Odas#'nca etrafl# bir layi-
ha-i kanûniye tanzim edilmesini âmir "eref-vârid olup havale buyurulan fî 8 ve
17 Zilkâde sene [1]319 ve 3 ve 12 %ubat sene [1]317 tarihli ve birincisi bilâ-
numara ve di!eri 1440 numaral# iki k#t‘a tezkire-i sâmiye-i hazret-i Sadâret-
penâhî mütâlaa olundu.

Bu bâbda akdemce "eref-vürûd eden fî 3 Ramazan sene 1319 tarihli tezkire-i
sâmiye üzerine evvel-emirde memâlik-i muhtelifede cârî usûl ve kâideye ve
bunlar#n kavânîn-i dahiliyelerine dair ma‘lûmât-# mufassala al#nmak üzere baz#
sefârâta istilâm# hâvî tahrirât-# aliyye tasdîri lüzûmu $sti"âre Odas#'nca arz
edilmi" ve ol vechile nezâret-i celîlelerinden evâmir-i lâz#me #sdâr k#l#nm#" ise
de henüz beklenilen cevablar vârid olmamas#na ve i"bu muhâcirîn maddesinde
as#l mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i $slâmiye'nin sûret-i kabulleri key-
fiyeti olarak devlet-i mü"ârünileyhân#n tâbiiyyet-i ebediye usulünden bulun-
du!u ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlar# istirdâd ve
kaydlar# terkîn ve alâka-y# mahallîyeleri kat‘ olunmaks#z#n memâlik-i sâireye
hicret eden tebeas#n# daima Rusyal# hükmünde addeyledi!i ma‘lûm bulunmas#-
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na ve müsta‘celiyet-i maslahata mebnî emr-i âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî'nin
istilâmât-# vâk#‘a cevablar# beklenilmeyerek icras# vecibeden görülmekle ol
vechile kaleme al#nan layiha melfûfen takdim-i huzur-# âlî-yi nezâret-penâhileri
k#l#nd#.

Bu husûsda nezâret-i celîleleriyle Dîvân-# Hümâyûn kuyûdunca icra olunan
tetebbu‘âtdan Prusya Devleti ahalisinden baz#lar#n#n Memâlik-i %âhâne'ye
hicretle ihtiyâr-# ikâmet ve kabul-i tâbiiyyet hakk#ndaki istidâlar# üzerine mülgâ
Meclis-i Âlî-i Tanzimatca fî 5 Cemâziyelâhir sene 1272 tarihinde bir nizâmnâme
kaleme al#n#p irâde-i seniyyesinin "eref-sudûrundan sonra merhûm Edhem
Pa"a'n#n Hariciye Nezâreti hengâm#nda fî 9 Mart sene 1857 tarihli tahrirât ile
süferâ-y# Devlet-i Aliyye'ye tebli! edildi!i ve merhûm Âlî Pa"a'n#n zaman-#
nezâretinde fî 9 Kanûn-# evvel sene 1857 tarihli di!er bir tahrirât-# umûmiye ile
Hükûmet-i Seniyye'nin bu nizâmnâmenin icra-y# ahkâm#na henüz haz#r
olmad#!# bildirildi!i ve 18 Ramazan 1274 tarihinde i"bu nizâma zeyl olmak
üzere iki madde daha makrûn-# irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahî oldu!u
anla"#lm#" ve buna mu’ahhar muâmelâta tesadüf olunamay#p on dört maddeli
nizâm-# ibtidâiyenin Tercüme Odas#'ndan ve iki maddeli zeyl-i mezkûrun
Dîvân-# Hümâyûn'dan ve mârru'l-arz iki tahrirât-# umûmiyenin Tahrirât-#
Hariciye Kalemi'nden al#nan sûretleri dahi li-ecli'l-ma‘lûmât leffen takdim
k#l#nm#"d#r. $"bu nizâmât#n mütâalas#ndan ma‘lûm olaca!# üzere bunlar da
Avrupa'n#n baz# mahallinden muhâcirîn-i gayr-# müslime vürûdu ihtimali ba"l#-
ca derpî"-i nazar edilmi" olup halbuki el-yevm Memâlik-i %âhâne'ye yaln#z
muhâcirîn-i $slâmiye kabul edilmekde ve gelmekde bulundu!una göre nizâm-#
cedîde evvelkilerden iktibâs-# ahkâm edilmekle beraber bu cihet nazar-# dikkate
al#n#p ona göre tadilât-# lâz#me icra olunmu"dur.

Muhâcirînin kabulü husûsunda en mühim meseleler bunlar#n ba!teten ve
bilâ-ihbâr gelmeleri sebebiyle emr-i iskânca Hükûmet-i Seniyye'nin dûçâr
oldu!u mü"kilât#n izâlesi ve tâbiiyyet-i asliyelerinin muhâfaza edilip-edilmedi!i
husûsunda sefâretlerce tereddüd vuku‘uyla ileride ecnebilik iddiâlar#na ve
sefârâtca himâyet davâlar#na mahal verilmemesi husûsât# oldu!undan ve bir
aral#k Rusya'dan gelen muhâcirînin sûret-i istidâ ve kabulleri için Rusya
Devleti'yle hâs#l olan ve fakat icras# devam edemeyen itilâf#n "ekil ve sûreti bu
maksad# temine kâfi görüldü!ünden birinci ve ikinci maddeler baz# kuyûdun
ilavesiyle ve esasa tevfikân yaz#ld#. Ve Hîve ve Buhara ve Çin ve Afganistan ve
Belûcistan ve Fas vesâire gibi Devlet-i Aliyye ile mu‘âhid olmayan ve
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Dersaâdet'de sefâreti bulunmayan hükümâtdan gelecek muhâcirîne mahsûs bir
f#kra dahi ilave edildi.

1272 tarihli nizâmnâmenin muhâcirînin sadâkat yeminlerine ve tâbiiyyeti
kabullerine ve kavânîn-i devlete tâbi‘ olmalar#na dair birinci ve ikinci mad-
deleriyle bunlara tahsis edilecek yerlerin sûret-i intihâb#na dair dördüncü mad-
desi muvâf#k-# maslahat olmalar#yla layihan#n üçüncü ve dördüncü maddeleri
bunlardan te"kil olundu.

Be"inci madde, "1172"  tarihli nizâmnâmenin be"inci ve yedinci mad-
delerinden terkib edilip ancak vergi mu‘afiyetince Rumeli ve Anadolu'da yer-
le"enleri tefrike lüzûm görülmedi!inden on iki sene müddet-i mu‘afiyetin
muâmele-i muttaride olarak tayini sûreti münasib görüldü.

Ahz-# Asker Kanûnnâme-i Hümâyûnu hükmünce muâmele-i askeriyeye
tâbi‘ olmayan mahallerden muâmele-i mezkûreye tâbi‘ bir mahalle hicret ve
nakl-i hâne edenler hizmet-i fi‘liyeden muâf ve orada tevellüd eden evlâd,
mükellef olduklar#ndan ve 1272 nizâm#n#n alt#nc# maddesi bu esasa muvâf#k
bulunmad#!#ndan layihan#n alt#nc# maddesinin Ahz-# Asker Kanûnnâme-i
Hümâyûnu'na muvâf#k-# esas olmak üzere yeniden tahriri icab edece!i mütâlaa
k#l#nd#.

1172 tarihli nizâmnâmenin sekizinci ve dokuzuncu maddeleri muvâf#k-#
maslahat görülerek yaln#z tâbiiyyet-i Osmaniyeyi terk etmek isteyen muhâ-
cirînin kanûn-# mahsûsuna tevfik-i muâmeleye mecbur olacaklar#na dair bir
f#kra ilavesiyle birle"dirilerek yedinci madde ol vechile yaz#ld#.

Mezkûr nizâmnâmenin on yedinci maddesi me’âli muvâf#k-# maslahat
olma!la layihan#n sekizinci maddesi ona göre tahrir ve dokuzuncu maddesinde
i"bu nizâmnâmenin on ikinci maddesinden iktibâs ve onuncu maddesi dahi
1272 nizâm#n#n on dördüncü maddesinin k#sm-# evvelinden naklen tanzim edil-
di.

1274 tarihli zeyl-i nizâm#n birinci maddesi muhâcirîne verilecek arazinin
iktisâb-# hukuk-# tasarrufiyesi husûsunda bir kâide-i müfîde vaz‘ eyledi!inden
bu hüküm layihan#n on yedinci maddesine nakl olundu.

Zeyl-i mezkûrun ikinci maddesi hükmü yani muhâcirînin memleketlerinde,
tâbiiyyet-i ecnebiyede kalan vârislerinin buraca verilen emlâk ve araziye tevârüs
edememesi muvâf#k-# maslahat ise de ba"#ndaki "terk-i dâr u diyâr-# irsden h#r-
mân# iktizâ edece!inden" f#kras# bir sebeb-i mûcib olmamas# ve çünkü beyne'l-
$slâm ihtilâf-# dâr me"ru‘ olmad#!#ndan bu f#kra bir kâide-i makbûleye
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müstenid olmamas# ve mamafîh gelecek muhâcirînin mahall-i vürûdlar#yla art#k
bir türlü alâka ve irtibâtlar# kalmamas# ve oradaki tâbiiyyet-i ecnebiyeyi muhâ-
faza etmi" kesân#n muhâcirîn miyân#ndaki mûrisleri dolay#s#yla Memâlik-i
%âhâne'de hukuk-# tasarrufiye iktisâb etmemeleri münasib olma!la layihan#n
on ikinci maddesi mezkûr f#kran#n tayy ile yaz#ld#.

1172 tarihli nizâmnâmenin s#rf muhâcirîn-i gayr-# müslimeye taalluk eden
ve Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i Padi"ahî'de her s#n#f tebeaya kavânîn-i
Osmaniye ile umûr-# mezhebiyece temin olunan müsâadât#n tekrar#ndan ibaret
olma!la zâid görünen üçüncü maddesinin ve layihan#n madde-i sâlisesi tarz-#
tahririne nazaran mükerrer ve zâid kalan onuncu maddesinin ibkâs#na lüzûm
olmad#!# gibi ashâb-# servetden muhâcirîn kendi paralar#yla da fazla emlâk ve
arazi sahibi olabilip devletce bunlara meccânen tevzi‘ ve itâ olunacak arazinin
seviyyen ihtiyaclar# nisbetinde olmas#n# temin komisyon-# âliye aid bulundu!un-
dan on üçüncü maddede lüzûmsuz görülmü" ve on dördüncü maddenin f#kra-
y# sâniyesi dahi layiha-y# cedîdenin birinci maddesindeki alt# ay müddete
nazaran zâid kalm#"d#r. Gerek nizâm-# mezkûrun ve gerek zeylinin f#karât-#
münasibesi layiha-y# cedîdeye derc ve idhal edilerek art#k bunlara mürâcaata
ihtiyac kalmayaca!# cihetle memûrînin te"vi"-i ezhân#n# mûcib olmamak üzere
layihan#n üçüncü maddesinde bunlar#n mefsûhiyyeti tasrih k#l#nm#" ve on
dördüncü maddede dahi nizâm-# cedîdin icras#na memûr olacak devâir tayin
edilmi" olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 1 Zilhicce sene 1319 ve fî 26 %ubat sene [1]317

*
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Rusya Ermenileri'nin $slâm nâm-# müsteâr#yla ve suver-i sâire ile Memâlik-i
%âhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâ-
fazas# için Memâlik-i %âhâne'ye muhâceret vuku‘unun kat‘iyyen men‘i "eref-
sâd#r olan irâdât-# mezkûre-i hazret-i Hilâfet-penâhî mantûk-# münîfinden olup
Ermenilerden mâ-adâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
devletce ittihâz olunan bir tak#m "erâit ifâ olunmad#kca kabul edilmemesi
mukarrer bulundu!una mebnî memnû‘iyyet-i vâk#‘an#n muhâfazas# z#mn#nda
Rusya sefiriyle bi'l-müzâkere bir sûret-i itilâfiye kararla"d#r#lmas# ve düvel-i
sâirenin ve bilhassa Rusya Hükûmeti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî
kavânîn ve nizâmât-# dahiliyelerine dair ahz-# ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-#
ahdiyeye ve bizce icras# lâz#m gelen muâmeleye dair $sti"âre Odas#'nca etrafl#
bir kanûn layihas# tanzimi hakk#nda sebk eden i"‘ârâta cevaben Hariciye
Nezâreti'nden vârid olan tezkire melfûflar#yla beraber miyâne-i bendegânem-
izde k#râet ve mütâlaa olundu.

Mezkûr tezkire me’âlinden müstebân oldu!u üzere düvel-i sâirenin bu
husûsdaki kavânîn ve nizâmât-# dahiliyelerine dair icab eden sefârât-# seniyye-
den taleb-i ma‘lûmât edilmi" ise de henüz cevab al#namam#" ve i"bu muhâceret
maddesinde as#l mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i $slâmiye'nin sûret-i
kabulleri keyfiyeti olarak Rusya Hükûmeti'nin ise ibkâ-y# tâbiiyyet usulünü
iltizâm etdi!i ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlar#
istirdâd ve kay#dlar# terkîn ve alâka-y# mahallîyeleri kat‘ olunmaks#z#n memâlik-i
sâireye hicret eden tebeas#n# daima Rusyal# hükmünde addeyledi!i ma‘lûm
bulunmu" olmas#na ve müsta‘celiyet-i maslahata mebnî sefârât-# seniyyenin
cevablar# beklenilmeyerek i"bu muhâceret husûsu hakk#nda mukaddemâ ne"r
ve bilâhare tezyil olunan nizâmnâmeden iktibâsen kaleme al#nan nizâmnâme
layihas# eski nizâmnâmeye müteallik evrak sûretleriyle ol bâbda baz# ifadât ve
mütâlaât# mutazamm#n $sti"âre Odas#'ndan itâ k#l#nan mütâlaanâmenin gön-
derildi!i ve layiha-y# mezkûrede Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicret edecek-
lerin hükûmet-i mahallîyeden istihsal-i ruhsat eylemeleri lüzûmu muharrer
idü!ine ve buna Rusya hükûmetince bittabi‘ itiraz olunmayaca!#na nazaran bu
bâbda "imdilik Rusya sefiriyle müzâkere icras#na mahal görülemedi!i dermiyân
olunmu" ve mezkûr nizâmnâme layihas# cereyân eden müzâkereye tevfikân
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baz# mahalleri bi't-tashih evrak-# müteferri‘a ile leffen arz ve takdim k#l#nm#"
olma!la mündericât# rehîn-i tasvib-i âlî oldu!u halde ifâ-y# mukteziyât#n#n ve
nizâmnâmenin ilân#ndan sonra icab eder ise muhâceret maddesi için Hükûmet-i
Seniyye ile Rusya Devleti beyninde mukâvele-i mahsûsa akdine te"ebbüs k#l#n-
mas#n#n nezâret-i mü"ârünileyhâya havalesiyle taraf-# seraskeriye ve Dahiliye
ve Maliye nezâretlerine ve Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi Birinci
Azâl#!#'na ma‘lûmât itâ k#l#naca!# muhât-# ilm-i âlem-"umûl-i cenâb-# Padi"ahî
oldukda ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimizindir.

Fî 16 Zilhicce sene [1]319/fî 13 Mart sene [1]318

*

%skân-! Muhâcirîn Nizâmnâmesi Layihas!d!r
Birinci madde: Memâlik-i %âhâne'ye hicret edecek olanlar memleket-

lerinden azîmetlerinden alt# ay mukaddem nere ahalisinden bulunduklar#n# ve
mahall-i ikâmetlerini ve kaç nüfus ve hâneden ibaret olduklar#n# mübeyyin bir
istidâ tanzim ve süferâ-y# Devlet-i Aliyye vesâtat#yla Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'ne takdim edecekler ve tâbi‘ olduklar# hükûmet taraf#ndan kendilerine
tâbiiyyet-i asliyelerini terkle hicrete me’zûn olduklar#na ve erbâb-# iffet ve
namusdan olup irtikâb-# cinayet etmemi" bulunduklar#na dair verilecek ruhsat-
nâme ve evrak-# sâireyi mezkûr istidâya rabt eyleyeceklerdir. $stid‘âlar# Hariciye
Nezâreti'nden Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi'ne irsâl olunarak komisy-
on-# mezkûrca i"bu alt# mâh zarf#nda merkûmlar#n iskân olunaca!# mahaller
bi't-tayin do!rudan do!ruya mahall-i mezkûreye sevk olunacaklard#r.

"kinci madde: Hükûmet-i Seniyye ile muhâcirînin mensub olduklar# devlet-
lerin Dersaâdet'de bulunan sefâretleri beyninde kar"#l#kl# defterler tutularak
gelen muhâcirînin esâmisi kayd olunacak ve hîn-i vürûdlar#nda pasaportlar# bi'l-
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ibtâl aid olduklar# sefârete teslim ve yedlerine tezâkir-i Osmaniye itâ olu-
nacakd#r. Devlet-i Aliyye ile muâhedesi veya Dersaâdet'de sefâreti olmayan
devletler tebeas#ndan olan muhâcirînin pasaportlar#na muhâcerete ve kabul-i
tâbiiyyet-i Osmaniye’ye me’zûn olduklar#na dair devlet-i metbû‘alar# taraf#ndan
verilen "erh üzerine Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi'nce muâmele-i
lâz#mesi icra olunur.

Üçüncü madde: Muhâcirler evvel-emirde zât-# akdes-i hazret-i Padi"ahiye
daima sadâkat üzere bulunacaklar#na ve tâbiiyyet-i Osmaniyeyi bilâ-kayd ve
tahdid kabul eylediklerine dair tahlif eyleyecekler ve her husûsda Devlet-i
Aliyye'nin memûrînine ve kavânîn-i hâliye ve müstakbelesine tâbi‘ olacaklard#r. 

Dördüncü madde: Muhâcirîn için komisyon-# âlî taraf#ndan tensib buyuru-
lacak arazi mahsuldâr ve muhâcirînin tabiat#na en ziyâde muvâf#k olmak üzere
intihâb edilecek ve her bir aileye icra-y# ziraat veya sanat için münasib mikdâr
arazi meccânen terk olunacakd#r. 

Be%inci madde: Arazi-i mezkûre muhâcirîn-i merkûmeye meccânen itâ olu-
naca!# gibi bunlar on iki sene müddetle gerek arazi ve gerek nüfusca bi'l-cümle
tekâlif-i mîrîyeden muâf olacaklar ve bu müddetlerin ink#zâs#nda umûm tebea-i
"âhâne misüllü bi'l-cümle vergi ve tekâlif ile mükellef olacaklard#r.

Alt$nc$ madde: Muâmele-i askeriyeye tâbi olan mahallere yerle"dirilen
zükûr-# muhâcirîn mükellefiyet-i askeriyeden muâf olacaklarsa da bunlar#n
orada tevellüd eden zükûru sâir tebea-i "âhâne misüllü hizmet-i askeriye ile
mükellef olacaklard#r.

Yedinci madde: Muhâcirler kendilerine meccânen itâ olunan arazi üzerine
yirmi seneden evvel âhara bey‘ ve ferâ! misüllü muâmele-i tasarrufiye icra ede-
meyecekler ve henüz yirmi sene mürûr etmeksizin tâbiiyyet ve memâlik-i
"âhâneyi terk etmek arzu edenler olur ise Tâbiiyyet Nizamnâme-i Mahsûsas#'na
tevfik-i muâmeleye mecbur olacaklar# gibi kendilerine verilmi" olan araziyi dahi
in"â eylemi" olduklar# bi'l-cümle mebânî ile beraber bilâ-bedel hükûmet-i
seniyyeye terk etme!e mecbur tutulacaklard#r.

Sekizinci madde: Tekâlifden muâfiyet husûsunda tayin edilen müddet-i
munkaz#ye olmaks#z#n muhâcirler sâkin olduklar# mahalleri terk ile memâlik-i
"âhânenin di!er bir noktas#nda ikâmete ihtiyac gördükleri takdirde bu bâbda
kendilerine müsâade edilecek ve fakat tekâlifden muâfiyet müddeti evvelce
kendilerine meccânen arazi itâ olundu!u tarihden itibaren hesab edilecekdir.

Dokuzuncu madde: Muhâcirler miyân#nda kendi memleketlerinde irtikâb-#
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cinayet etmi" olanlar ve ahlâk-# seyyi’e ashâb#ndan bulunanlar mevcud oldu!u
tebeyyün eyledi!i takdirde hükûmet-i seniyye bu makûleleri Memâlik-i
%âhâneden tard ve teb‘îd edebilecekdir. 

Onuncu madde: Muhâcirînin esna-y# hareketlerinde Devlet-i Aliyye
"ehbenderleri ve Memâlik-i %âhâne'ye hîn-i vusûllerinde memûrîn-i mahalliye
taraflar#ndan gerek "ah#slar# gerek e"yalar#n#n nakli husûsunda her türlü
teshilât irâe olunacak ve ez-cümle "ehbenderler bunlar#n pasaportlar#n# meccâ-
nen vizite edeceklerdir.

Onbirinci madde: Muhâcirîne verilecek arazi yirmi sene zarf#nda âriyet
hükmünde olaca!#ndan bu müddet zarf#nda vefat edenlerin arazi üzerinde
bulunan müddet-i bâkiye hakk# emvâl ve emlâkinin intikal eyledi!i veresesine
aid olarak isterler ise ya bi'l-i"tirak müddet-i bâkiyeyi ikmâl edecekler ve ister-
ler ise kendilerine müntakil olan arazi ile müddet-i bâkiye hakk#n# içlerinden
birine ve yâhûd "erâ’it-i esasiyeyi kabul ederek gelecek ba"ka bir muhâcire terk
ve tefvîz eyleyebilecekler velhâs#l gerek ibtidâ gelmi" olan familya reisi ve gerek
onun halefi yirmi sene hitâm#nda ol arazide hakk-# tasarrufa nâil olabilecek-
lerdir.

On ikinci madde: Muhâcirînin vatan-# aslîlerinde mukîm olup tâbiiyyet-i
Osmaniyede olmayan veresenin burada vefat eden mûrisleri arazisinde vere-
senin hakk-# intikali olacakd#r.

On üçüncü madde: Tebea-i Devlet-i Aliyye s#fat#yla Memâlik-i %âhânede
ikâmet etmek üzere memâlik-i ecnebiyeden vürûd edecek familyalar#n
muhâcereti hakk#nda taraf-# hükûmet-i seniyyeden vaz‘ olunan "erâ’iti hâvî fî 5
Cemâziyelevvel sene 1274 tarihli nizamnâme ile nizâm-# mezkûrun fî 18 Receb
1284 tarihli zeyli mefsûhdur.

On dördüncü madde: Bâb-# Vâlâ-y# Seraskerî ile Hariciye ve Dahiliye ve
Maliye nezâretleri ve Muhâcirîn-i #slâmiye Komisyon-# Âlîsi i"bu nizamnâ-
menin icras#na memûrdur.

*
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Tebea-i Devlet-i Aliyye s!fat!yla Memâlik-i $âhânede ikâmet etmek üzere
memâlik-i ecnebiyeden vürûd edecek familyalar!n muhâcereti hakk!nda taraf-!
hükûmet-i seniyyeden vaz‘ olunan #erâ’iti hâvî fî 5 Cemâziyelâhir sene 1272 tari-
hinde mülgâ Meclis-i Tanzimat taraf!ndan tanzim olunan nizamnâmenin tercüme-
si sûretidir.

Birinci madde: Muhâcirîn evvel-emirde zât-# hazret-i mülûkâneye daima
sad#k olacaklar#na ve tebea-i Devlet-i Aliyye s#fat#n# bilâ-kayd u tahdid kabul
edeceklerine kasem edeceklerdir.

"kinci madde: Bunlar her vechile Devlet-i Aliyye’nin kavânîn-i hâz#ra ve
müstakbelesine tâbi olacaklard#r.

Üçüncü madde: Umûm tebea-i Devlet-i Aliyye misüllü muhâcirler dahi
mensub olduklar# din ve mezhebin icras#na asla mümânaat görmeyecekler ve
sunûf-# tebea-i sâirenin mezhebce hâiz olduklar# imtiyâzâtdan bilâ-istisna
müstefid olacaklard#r. Taraf-# hükûmet-i seniyyeden iskânlar# için tayin olu-
nacak mahallerde aid olduklar# mezhebin icras#na kâfi me‘âbid bulundu!u
takdirde orada ibadet edeceklerdir. Fakat yeniden köyler tesis edecekler ise
muhtac olduklar# me‘âbidin in"âs# hakk#nda hükûmet-i seniyyeden ruhsat taleb
edecekler ve mes’ulleri is‘âf olunacakd#r.

Dördüncü madde: $skânlar# tensib k#l#nacak vilâyât-# "âhâneden devletin
mal# olan arazi-i hâliyeden münbit ve mahsuldar ve havas# nefis olanlar# bi'l-
intihâb bunlar#n her birine iktidar# nisbetinde ziraat ve yâhûd sâir bir sanat icra
etmek üzere muhtac oldu!u mikdâr arazi itâ eyleyecekdir.

Be%inci madde: Arazi-i mezkûre muhâcirîn-i merkûmeye meccânen itâ olu-
naca!# e!er Rumeli'de iskân edilir ise alt# ve Anadolu'da oldu!u halde on iki
sene müddetle gerek arazi ve gerek nüfusca bi'l-cümle tekâlif-i mîrîyeden muâf
tutulacaklard#r.

Alt$nc$ madde: Rumeli muhâcirleri alt# ve Anadolu muhâcirleri on iki sene
müddetle hizmet ve yâhûd bedelât-# askeriyeden muâf olacaklard#r.

Yedinci madde: Müddet-i mezkûre hitâm#nda muhâcirîn-i merkûme umûm
tebea-i Devlet-i Aliyye misüllü bi'l-cümle vergi ve tekâlif ile mükellef olacak-
lard#r.
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Sekizinci madde: Muhâcirîn-i merkûme taraf-# hükûmet-i seniyyeden mec-
cânen kendilerine itâ olunacak araziyi lâ-ekal yirmi seneden evvel fürûht ede-
meyeceklerdir.

Dokuzuncu madde: Müddet-i mezkûreden evvel memâlik-i "âhâneyi ve
tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi terk etmek isteyenler meskûn olduklar# araziyi ve
üzerinde in"â eyledikleri bi'l-cümle ebniyeyi bilâ-bedel hükûmet-i seniyyeye
terk edeceklerdir.

Onuncu madde: Muhâcirler sâir tebea-i "âhâne misüllü zîr-i idare ve
himâyesinde bulunacaklar# köy ve nahiyelerin tâbi olduklar# kazâ ve sancak
memûrlar#na itaat edeceklerdir.

Onbirinci madde: Muhâcirîn-i merkûmeden muâfiyetlerinin hitâm#ndan
evvel nakl-i mekân ile memâlik-i "âhânenin di!er bir mahallinde ikâmete
mecbur olurlar ise buna me’zûniyet verilecek ise de bi'l-cümle vergi ve tekâlif-
den muâfiyetleri müddeti daima evvelce iskân olunduklar# arazinin itâ olun-
du!u tarihden itibar olunacakd#r.

On ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûme vatan-# aslîlerinde cinayet ashâb#n-
dan ve ahvâl ve harekât# "übheyi davet eden tak#mdan olmama!la beraber ehl-i
#rz ve erbab-# ziraat ve s#naatdan olmalar# iktizâ eder. Hükûmet-i seniyye vatan-#
aslîlerinde e"hâs-# muz#rra veya ashâb-# cinayetden olduklar# muahharan
tahakkuk eden muhâcirleri memâlik-i "âhâneden tard eylemek hakk#n# muhâ-
faza eder.

On üçüncü madde: Memâlik-i "âhânede iskân etmek üzere hicret edecek
familyalar#n kudretleri nisbetinde arazi itâ edilece!inden bunlar Memâlik-i
Devlet-i Aliyye'ye müteveccihen yola ç#kmazdan evel isimlerini ve s#fatlar#n# ve
sanatlar#n# hâvî sefâret ve "ehbenderhane bulunan mahallerde memûrîn-i
mûmâileyhim taraf#ndan defterler tanzimiyle Bâb-# Âlîye takdim olunmak
iktizâ eder. Hicret edecek familyalar#n her biri lâ-ekal altm#" lira-y# Osmanî
yani bin üç yüz elli frank k#ymetinde bir sermayeye mâlik olmas# mukarrerdir.

On dördüncü madde: Muhâcirlerin gerek memâlik-i ecnebiyeden hareket-
lerinde ve gerek memâlik-i "âhâneye vusüllerinde memûrîn-i Osmaniye ve
"ehbenderler emvâl ve e"yalar#n#n nakli için kendilerine teshilât-# lâz#me icra
eyleyecekler ve pasaportlar# dahi Devlet-i Aliyye "ehbenderleri taraf#ndan mec-
cânen itâ olunacakd#r. Fakat Memâlik-i %âhâne'ye hicret etmek isteyen famil-
yalara izâ‘a-# vakit etdirmemek ve bunlar# zahmetden kurtarmak için kendile-
rine itâs# tensib olunacak araziyi li-ecli't-tayin hükûmet-i seniyyeye lâ-ekal iki ay
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evvel bu hicretden haber ve ma‘lûmat verilmesi iktizâ eyledi!inden ol bâbda
süferâ-y# saltanat ile Devlet-i Aliyye "ehbenderlerine bu bâbda talimât itâ olu-
nacakd#r.

Nizamnâme-i mezkûrun icra-y# ahkâm# z#mn#nda irâde-i seniyye-i hazret-i
Padi"ahî "eref-müteallik buyurulmu" olma!la bunun mevki‘-i icraya vaz‘# ve ter-
cüme etdirilmesi ve süferâ-y# saltanat-# seniyye ile Devlet-i Aliyye "ehbenderler-
ine birer nüshas#n#n irsâli ve cerîdelerle ne"r ve ilân etdirilmesi husûsat#
Hariciye Nezâret-i Celîlesine muhavveldir.

*

Memâlik-i sâireden Memâlik-i Mahrûse-i $âhâne'ye gelip tavattun edecekler
hakk!nda olan nizamnâmeye fî 18 Ramazan [1]274 tarihiyle kaleme al!nan zeyl

Birinci madde: Muhâcirîne verilecek arazi yirmi sene zarf#nda âriyet hük-
münde olaca!#ndan bu müddet zarf#nda vefat edenlerin arazisi üzerinde bulunan
müddet-i bâkiye hakk#, emvâl ve emlâkinin intikal eyledi!i veresesine aid olarak
isterler ise ya bi'l-i"tirak müddet-i bâkiyeyi ikmâl edecekler ve isterler ise mevrûs
olan emlâk ile müddet-i bâkiye hakk#n# içlerinden birine ve yâhûd "erâit-i
esasiyeyi kabul ederek gelecek ba"ka bir muhâcire bey‘ ve terk eyleyecekler.
Velhâs#l gerek ibtidâ gelmi" olan familya reisi olsun ve gerek o hey’et-i imâriyeyi
idare edecek halefi olsun yirmi sene hitâm#nda her kim bulunur ise o arazide
hakk-# tasarrufa nâil olabileceklerdir.

"kinci madde: Terk-i dâr u diyâr-# irsden h#rmâni iktizâ edece!inden vatan-#
aslîlerinde bulunan verese burada mutavatt#n oldu!u halde vefat eden mevrûsun-
dan hisse-i miras alamayacaklard#r.

$"bu iki maddenin nizamnâme-i aslîsine zeyl ve ilave ile düstûru'l-amel tutul-
mas#na irâde-i seniyye-i cenâb-# Padi"ahi müteallik ve "eref-sudûr buyrulmu"
olma!la infâz-# ahkâm#na Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden dahi himmet buyurul-
mak.
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F!RAR EDEREK OSMANLI TOPRAKLARINA G!RENLER!N TAB!!YYET
DURUMLARI

Aileleriyle Da#!stan ve Kafkasya'dan göç ederek Amman ve Debre'de iskân
edilen yakla"!k otuz üç hâne muhâcir ile K!r!ml! muhâcir bir ailenin Osmanl!

tâbiiyyetine girme istekleri firar ederek veya alt! ay müddetli pasaportla
geldikleri için Rusya tâbiiyyetinden ç!kmalar!yla mümkün olaca#!

19 Temmuz 1902

Meclis-i Vükelâ Karar!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i me’âli
Mukaddemâ Da!#stan'dan firaren Bitlis'e gelip oradan %am'a azîmetle

Kerek Sanca!#'nda Amman cihetinde iskân olunan yirmi dört hanede zükûr ve
inâs altm#" yedi nüfus ile Kafkasya muhâcirlerinden Hu" ve Debre'de iskân olu-
nan dokuz hâne yirmi üç nüfusun ve bilâ-ruhsat Dersaâdet'e gelip Çar"amba
kurbunda Beyce!iz mahallesinde ikâmet eden K#r#ml# Bilal bin Halil ile zevce-
si Zehra'n#n tâbiiyyet-i Saltanat-# Seniyye'ye kabullerini istidâ eylediklerinden
ve bu makûle firaren ve pasaportsuz gelen muhâcirîn hakk#nda devletce bir
karar ittihâz# lüzûmu Hariciye Nezâreti'nden bildirildi!inden iktizâ-y# hâlin
icras#na dair Dahiliye Nezâreti'nin 11 Rebîülevvel [1]323 ve 15 Rebîülâhir
[1]323 tarihli iki k#t‘a tezkiresi k#râet olundu.

Karar$ 
Bu misillü firaren ve alt# ay müddetli pasaport ile Memâlik-i %âhâne'ye

gelen muhâcirînin Rusya tebeas#ndan addolunaca!# ahîren cânib-i sefâretden
bildirilmi" ise de bunlar aileleriyle beraber gelip Rusya'ya iâdeleri kâbil olama-
makda bulunmu" oldu!undan ve kendileri tâbiiyyet-i asliyelerini terk ile tâbi-
iyyet-i Saltanat-# Seniyye'ye kabulünü istidâ ve bu bâbda #srar etmekde bulun-
du!undan sefâret-i mü"ârünileyhâ nezdinde tekrar te"ebbüsât icras#yla bun-
lar#n ve emsâlinin Rusya tâbiiyyetinden ihrac#yla muâmele-i lâz#mesinin icras#-
na imâlesi esbâb#n#n istihsaline sarf-# mesâî olunmas# z#mn#nda Hariciye
Nezâreti'ne tezkire-i sâmiye tastîri tezekkür k#l#nd#.

16 Cemâziyelevvel sene [1]323 / [19 Temmuz 1902]
Sadrâzam ve nâz$rlar$n imzalar$
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OSMANLI TOPRAKLARINA PASAPORTSUZ G!REN MUHAC!RLERE
UYGULANACAK !"LEMLER

Osmanl! Devleti topraklar!nda ikâmet etmek üzere pasaportsuz olarak birer-
iki"er firar veya göç etmek sûretiyle Da#!stan ve Kafkasya'dan gelen muhâ-
cirler ile $slam takma ad!yla Rusya'dan giri" yapmak isteyen Ermeni müfsid-

leri için yap!lmas! gereken i"lemler hakk!nda yaz!"malar
4 Nisan 1904

Hariciye ve Dahiliye Nezâret-i Celîleleri'ne
Muhâcirîn-i %slâmiye Komisyon-! Âlîsi Birinci Azâl!"!'na 

Sivastopol'dan evvelce gelip $dare-i Mahsûsa'n#n Maltepe Vapuru'na
nakledilen muhâcirînin kabul-i iskânlar# lede'l-istizân Tiflis ve civar#ndan hicret
edecek üç bin nüfusun Adana Vilâyeti'ne izâmlar# da Muhâcirîn-i $slâmiye
Komisyon-# Âlîsi Birinci Azâl#!#'ndan arz edilmi" olup bir tak#m Ermeniler teb-
dil-i nâm ile Rusya'dan gelmekde bulundu!undan ve taraf-# e"ref-i hazret-i
Hilâfet-penâhîden icra buyurulan te"ebbüsât üzerine Rusya'da bulunan
Ermenilerin Memâlik-i %âhâne'ye azîmetleri sûret-i kat‘iyyede men‘ edilmi" ve
bu bâbda Rusya imparatoru hazretleri taraf#ndan dahi beyân-# teminât olunmu"
ve binâenaleyh muhâcirîn-i $slâmiye nâm-# müsteâr#yla Ermeni erbâb-# fesâ-
dînin dahil-i Memâlik-i %âhâne olmalar#na mahal b#rak#lmamas# pek ziyâde
"âyân-# itina ve dikkat bulunmu" oldu!undan ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-y# âlîsinden bulundu!u Mâbeyn-i Hümâyûn-# Mülûkâne Ba"kitâbeti
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye-i cevabîye tebli! edilmi" ve Dahiliye
Nezâret-i Celîlesiyle komisyon-# âlî-i mezkûr birinci azâl#!#na ma‘lûmat verilmi"
olma!la bu gibi muhâcirlerin tezkirelerinin vize edilmemesi z#mn#nda
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'yle Rusya'da bulunan "ehbenderliklere tebligât-#
lâz#me ifâs#na himmet buyurulmas# siyâk#nda tezkire.

Komisyona ve Dahiliye'ye
[Sivastopol'dan evvelce gelip $dare-i Mahsûsa'n#n Maltepe Vapuru'na

nakledilen muhâcirînin kabul-i iskânlar# lede'l-istizân Tiflis ve civar#ndan hicret
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edecek üç bin nüfusun Adana Vilâyeti'ne izâmlar# da Muhâcirîn-i $slâmiye
Komisyon-# Âlîsi Birinci Azâl#!#'ndan arz edilmi" olup bir tak#m Ermeniler teb-
dil-i nâm ile Rusya'dan gelmekde bulundu!undan ve taraf-# e"ref-i hazret-i
Hilâfet-penâhîden icra buyurulan te"ebbüsât üzerine Rusya'da bulunan
Ermenilerin Memâlik-i %âhâne'ye azîmetleri sûret-i katiyede men‘ edilmi" ve
bu bâbda Rusya imparatoru hazretleri taraf#ndan dahi beyân-# teminât olunmu"
ve binâenaleyh muhâcirîn-i $slâmiye nâm-# müsteâr#yla Ermeni erbâb-# fesâ-
dînin dahil-i Memâlik-i %âhâne olmalar#na mahal b#rak#lmamas# pek ziyâde
"âyân-# itina ve dikkat bulunmu" oldu!undan ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-y# âlîsinden bulundu!u Mâbeyn-i Hümâyûn-# Mülûkâne Ba"kitâbeti
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye-i cevabîye tebli! edilmi"] bu gibi muhâcir-
lerin tezkirelerinin vize edilmemesi z#mn#nda Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'yle
Rusya'da bulunan "ehbenderliklere ifâ-y# tebligât olunmas# Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'ne i"‘âr ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne ve mezkûr azâl#!a da ma‘lûmat
itâ k#l#nm#" oldu!u beyân#yla tezkire.

3 Zilhicce sene [1]321
*

405
Huzur-! sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî’ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Sivastopol'dan gelip muvakkaten Maltepe vapurunda bulunan muhâcirînin

sûret-i kabulleri lede'l-istizân Tiflis ve civar#ndan hicret edecek üç bin nüfusun
Adana Vilâyeti'ne izâmlar# dahi mukaddemâ komisyondan arz ve istizân k#l#n-
mas#na ve muhâcirîn-i $slâmiye nâm-# müsteâr#yla Ermeni erbâb-# fesâd# dahil-i
Memâlik-i %âhâne olmalar# muhtemel bulunmas#na mebnî ba‘d-ezîn bu yolda
ma‘rûzâtda bulunulmamas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî iktizâ-y# âlîsinden bulundu!unu mübelli! fî 3 Zilhicce sene
[1]321 tarihli "eref-vârid olan tezkire-i sâmiye-i cenâb-# Sadâret-penâhîleri
komisyonca mevki‘-i imtisâl ve mütâlaaya al#nd#.

Mukaddemâ komisyondan sûret-i kabulleri istizân k#l#nan üç bin muhâcirîn
bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne müttehiz olan karar-# âliye tevfikan "ehbender-
liklerden vürûd ile Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire gönderilip
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memûrîn-i mahsûsas# marifetiyle tetkik etdirilen esâmî defteri mûcebince $slâm
olduklar# anla"#lan muhâcirîn olup maamâfîh bu kere "eref-sânih olan irâde-i
seniyye-i mülûkâne hükm-i celîline ittibâ ve imtisâl ile komisyonca ba‘demâ bu
yolda ma‘rûzâta ibtidâr olunmayaca!# derkârd#r.

Ancak Rusya'dan gelen muhâcirînden bir tak#m# da "ehbenderliklere pasa-
portlar#n# vize etdirmeksizin hod be-hod gelmekde olmalar#na mebnî muhâcir-
lerin tezkirelerinin "ehbenderler taraf#ndan vize edilmemesi husûsunun
Hariciye Nezâreti'ne emr u tebli!i bu bâbda tedbir-i kâfî olmay#p ba‘d-ezîn
böyle kendiliklerinden gelenlerin mahallerine iâde etdirilmeleri tedâbirinin
dahi Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne ve gelmi" olanlar#n iâdeleri husûsunun dahi
Zabtiye Nezâreti'ne emr u irâde buyurulmas# ve Maltepe vapurunda bulunan
muhâcirîn cümleten $slâm olduklar# muhakkak olmas#yla beraber Ramazan on
be"inden beri vapurda ve hâl-i intizârda bulunmalar#na binâen yaln#z bunlar
hakk#nda müsâade-i merhamet-âde-i hazret-i Hilâfet-penâhînin istihsal k#l#n-
mas# ma‘rûzât#na mücâseret k#l#nma!#n ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 6 Zilhicce sene [1]321 ve fî 9 %ubat sene [1]319

*

Huzur-! me‘âlî-mevfûr-! cenâb-! Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de ikâmet etmek üzere pasaportsuz olarak

firar ve hicret sûretiyle Rusya'dan gelen ve Rusya tebeas#ndan bulunan ahali-i
$slâmiye öteden beri Muhâcirîn Komisyonu'na teslim edilmekde oldu!u halde
bu kabilden olarak geçende gelen bir "ah#s, Rusya'dan gelecek muhâcirînden
bir ferdin bile arz ve istizân-# keyfiyetle irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî
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"eref-sudûr buyurulmad#kca Memâlik-i %âhâne'ye kabul olunmamas# tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri ile tebli! buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-#
Hilâfet-penâhî iktizâ-y# âlîsinden bulundu!u beyân#yla komisyon-# mezkûrdan
kabul edilmedi!inden merkûm vapura râkiben iâde k#l#nm#" ise de bu kâbilden
ara s#ra mücerred ve aileli kesân gelmekde olduklar#ndan bu gibiler hakk#nda
olunacak muâmelenin tayin ve emr u i"‘âr# 16 Kânûnisâni sene [1]319 tarihli
tezkire-i çâkerânemle savb-# sâmî-i dâver-i âzamilerine izbâr edilmi" idi.

Bu kere Trabzon Vilâyeti'nden al#nan telgrafnâmede Rusya'dan birer-iki"er
Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib olduklar# vapurlarla
Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-# resmiye olmad#!# halde
irkâb sûretiyle iâde edilip Trabzon'a ç#kmakda olan Kafkasya ve Da!#stan
muhâcirleri hakk#nda olunacak muâmele istifsâr olunmu" ve Canik
Mutasarr#fl#!#'ndan al#nan telgrafnâmede dahi Da!#stan muhâcirlerinden  dört
"ah#s tezkiresiz olarak Dersaâdet'den vapura irkâben gelmi" olduklar#ndan hak-
lar#nda olunacak muâmele istifsâr edilmi" olma!la muâmele-i mukteziyenin
tayin ve emr u i"‘âr#na müsâade-i celîle-i cenâb-# Sadâret-penâhîleri "âyân
buyurulmak bâb#nda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 Zilhicce sene [1]321 ve fî 10 %ubat sene [1]319

*

Zabtiye ve Hariciye Nezâret-i Celîleleri'ne

Muhâcirîn-i $slâmiye nâm-# müsteâr#yla Ermeni erbâb-# fesâd#n#n dahil-i
Memâlik-i %âhâne olmalar# ihtimaline binâen ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamas# hakk#nda ber-mantûk-# emr u fermân-# hümâyûn-# "âhâne
Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi Birinci Azâl#!#'na dahi sebk eden
tebligâta cevaben mezkûr a‘zal#kdan al#nan tezkirede muktezâ-y# emr u fer-
mân-# hümâyûn-# hazret-i Hilâfet-penâhîden olmas#yla Muhâcirîn-i $slâmiye
Komisyon-# Âlîsi Birinci Azâl#!#'na ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne vasâyâ-y#
lâz#me ifâ edilmi" idi.
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Mezkûr a‘zal#kdan cevaben al#nan tezkirede Rusya'dan gelen muhâcirînden
bir tak#m# "ehbenderliklere pasaportlar#n# vize etdirmeksizin hod be-hod
gelmekde olmalar#yla böyle kendiliklerinden gelenlerin mahallerine gönderil-
mesi tedâbirînin ittihâz# için nezâret-i mü"ârünileyhâya ve gelmi" olanlar#n
iâdesi husûsunda da taraf-# hümâyûna i"‘âr# lüzûmu dermiyân eyleyip nezâret-i
mü"ârünileyhâya ol bâbda tebligât icra k#l#nm#" olma!la nezâret-i celîlerince
dahi iktizâ-y# hâlin ifâ ve inbâs#na himmet.

9 Zilhicce [1]321 ve 12 %ubat [1]319

*

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

23 Zilkâde [1]321 tarihli tezkireye zeyldir.
Rusya'dan birer-iki"er Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib

olduklar# vapurlarla Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-# resmiye
olmad#!# halde irkâb sûretiyle iâde edilip Trabzon'a ç#kmakda olan Kafkasya ve
Da!#stan muhâcirleri hakk#nda Trabzon Vilâyeti'yle Canik Mutasarr#fl#!#nca
istifsâr-# muâmele edilmekde oldu!undan bahisle tekidi hâvî Zabtiye Nezâret-i
Celîlesi'nden bu kere gelen 6 Zilhicce [1]321 tarihli ve 147 numaral# tezkire
dahi leffen savb-# vâlâlar#na irsâl k#l#nma!la münderecât#na ve i"‘âr-# sâb#k#na
nazaran iktizâs#n#n ifâ ve inbâs# ve ma‘lûmat itâs#na himmet.

15 Zilhicce [1]321 ve 18 %ubat [1]319

*
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Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'dan birer-iki"er Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib

olduklar# vapurlarla Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-# resmiye
bulunmad#!# halde irkâb sûretiyle Trabzon'a ç#kmakda olan Kafkasya ve
Da!#stan muhâcirleri haklar#nda Trabzon Vilâyeti'yle Canik Mutasarr#fl#!#nca
istifsâr-# muâmele edilmekde oldu!una dair Zabtiye Nezâret-i Celîlesi'nden
tekiden mütekaddem tezkirenin leffiyle iktizâs#n#n ifâ ve inbâs# zeylen "eref-
vârid olan fî 19 %ubat sene [1]319 tarih ve elli be" numaral# tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîlerinde emr u izbâr buyurulmu"dur.

Bu gibiler hakk#nda vilâyet-i mü"ârünileyhâca nezâret-i âcizîden dahi istif-
sâr-# muâmele k#l#nmakda olup ruhsats#z gelen muhâcirînin adem-i kabulleri
irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-y# celîlesinden bulunmas#yla her
nereden gelir ise gelsin yedlerinde evrak-# resmiye olmayan muhâcirînin hükm-i
celîl-i irâde-i seniyye-i cenâb-# Padi"ahi'ye nazaran kabul edilmemeleri iktizâ
eyleyece!i cevaben bildirilmi" ve tezyil buyurulan 23 Zilkâde sene [1]321 tarih-
li tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle ahîren "eref-vârid olan 3 Zilhicce sene
[1]321 tarih ve elli bir numaral# di!er tezkire-i sâmiye-i fehâmet-penâhîleri
üzerine nezâret-i mü"ârünileyhâya ifâ-y# tebligât edilmi" oldu!undan
Muhâcirîn $daresi ifadesiyle arz ve beyân#na ibtidâr ve tezkire-i mürsele iâde-
ten takdim ve tisyâr k#l#nd#.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Muharrem sene [1]322 ve fî 22 Mart sene [1]320 / [4 Nisan 1904]
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MUHAC!RLER!N !HT!YAÇLARININ KAR"ILANMASI !Ç!N 
P!YANGO !DARES! TE"K!L!

Osmanl! topraklar!na göç eden muhâcirlerin i"lerini idare için bir komisyon
kurularak çal!"ma talimât! haz!rlanmas!, muhâcirlere ev, okul ve câmiler

yap!larak okullarda ziraat ilmi okutulmas!, çift ve süt hayvanlar! ile 
tohumluk tah!llar!n verilmesi, iskân yerlerine emniyet görevlilerinin 

tayini, muhâcir masraflar!n!n kar"!lanmas! için Ziraat Bankas! 
arac!l!#!yla bir piyango idaresi kurulmas! ile komisyon birinci 
azâl!#!na ek görev olarak Y!ld!z Saray! Ba"kitâbeti $kinci Kâ-
tibi $zzet Pa"a'n!n ve üyeliklerine %ûrâ-y! Devlet Tanzimat 

Dairesi'nden Re"ad ve Refik beylerin tayinleri
16 Aral#k 1905

Rus Seyr-i Sefâin %irketi'ne mensub Çar ismindeki posta vapurunun
Beyrut'a gitmek üzere Novoroski'den râkib olan ma‘a aile bin on dokuz nüfus
Çerkes muhâcirînini hâmil oldu!u halde Kavak'dan Dersaâdet'e geldi!i arz ve
i"‘âr k#l#nd#!#ndan muhâcirîn-i merkûmenin Adana cihetlerinde ve Anadolu
"imendüfer güzergâh#nda iskân edilmek üzere münasib mahaller karar-
la"d#r#larak hemen arz-# atebe-i ulyâ k#l#nmas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i
seniyye-i cenâb-# hilâfet-penâhi iktizâ-y# âlîsinden bulundu!unu mübelli!
tezkire-i husûsiye-i devletleri mütâlaa olunmu" ve bunlardan bir k#sm#n#n
Ere!li civar#na ve di!erlerinin Adana'ya sevki münasib ise de Ere!li'de ne
mikdâr hâli arazi bulunabilece!i ve büyût ve mesâkini mahdûd olan bir
mahalde k#" ortas#nda ne sûretle bar#nmalar# mümkün olaca!# ve Adana'n#n ova
ciheti emrâz-# müstevliyeye ma‘rûz olup da! taraflar#na ne mikdâr muhâcir
sevki kâbil idü!i kesdirilemedi!inden muhâcirîn-i merkûmenin ber-mantûk
emr u fermân-# hümâyûn-# "âhâne hangi mevâki‘de tavtin ve iskânlar# münasib
olaca!#n#n evvel emirde Muhâcirîn Komisyon-# Âlîsi'nce tedkik ve te’em-

39
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mülüyle ona göre icabât#n#n icras# lâz#me-i hâl ve maslahatdan görünerek bu
bâbda tedkikât ve müzâkerât-# lâz#me ifâs#yla keyfiyetin müsâra‘aten inbâs#
z#mn#nda emr u fermân-# hümâyûn-# "âhâne hükm-i münîfi komisyon-# âlî-i
mezkûra tebli! ve i"‘âr k#l#nm#" ve oradan verilecek karar üzerine iktizâs#n#n
derhal ifâ ve arz-# atebe-i ulyâ olunmas# mukarrer bulunmu" olma!la keyfiyetin
südde-i seniyye-i mülûkâneye ref‘ ve iblâ!# mütemennâd#r efendim.

Fî 14 %evval sene [1]323 fî 28 Te"rin-i sâni sene [1]321

*
Encümen-i Mahsûs

Muhâcirîn-i $slâmiye Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye hicret etmekde ise de
bunlar#n refahlar# tamamen temin edilmemekde oldu!undan ve halbuki bu
misillü ehl-i $slâm'#n temin-i refah ve muhâceretleri mukteziyât-# dîniyeden ve
her nokta-i nazardan menfa‘at-i devlet ve memlekete hâdim esbâbdan bulun-
du!undan bu ümniyeyi istihsal edecek bir komisyon te"kili ve bunlar#n iskân ve
iâ"elerine muktezî hâne ve mesâkini "âmil karyeler tesisi ve bu karyelerin
hanedân-# celîli'l-ünvân-# saltanat-# seniyyeden münasiblerinin nâm-# âlîleriyle
tevsîminin arz ve s#ra numaras#na tâbi‘ olmak lâz#m gelen bu karyelerde icab
eden mesâcid ve mekâtib-i ibtidâiyenin in"â ve ihdâs# ve bu mekâtibde Kur’an-#
azîmü'"-"ân ile akâid-i dîniye ve ilm-i ziraatden birer bendin tedris ve talimi ve
bunlara muktezî ebniye ve âlât ve edevât-# zer‘iyye ve tohumluklar ile çift ve süd
hayvanât#n#n tedâriki z#mn#nda bir nev‘ iâne cem‘ ve kü"âd# ve s#hhat-i
umûmiyeleri ve emr-i zâb#ta ve muhâfazalar# için her çend köye bir müdür ile
jandarma ve zâb#ta memûrlar# tertibi husûslar#n#n bi'l-müzâkere verilecek
karar#n arz-# hâk-pây-i âlî k#l#nmas# "eref-mend-i telakkisi oldu!umuz irâde-i
seniyye-i cenâb-# hilâfet-penâhi icab-# âlîsinden olup ümmet-i nâciye-i
Muhammediye'nin selâmet ve saâdetini kâfil olan i"bu irâdât-# merhamet-âyât-#
cenâb-# cihân-bâniye mukâbil ed‘iye-i hayriye-i hazret-i "ehin"ahi ref‘-i bâr-gâh-#
ehadiyet olunarak muktezâ-y# maslahat miyâne-i abidânemizde tezekkür ve bu
bâbda zaten mevcud olan nizamnâmeler ve talimât-# seniyye celb ve mütâlaa
olundukda veli nimet-i bi-minnetimiz Padi"ah#m#z efendimiz hazretlerinin âsâr-#
ulviyet ve merhamet-i hazret-i cihân-bâniden olmak üzere bu emr-i hayr için taht-#
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riyâset-i mufahhama-i "ehriyârilerinde olarak mukaddemâ bir komisyon-# âlî
te"kil buyurulmu" ve azâl#!#n#n da el-yevm Vahid ve Behcet beyler ve erkân-#
harbiye ferikân#ndan Osman Pa"a mevcud ise de i"in matlûb-# âlî vechile
tem"iyeti z#mn#nda iki aza daha ilavesi münasib-i mütâlaa olunmu" ve %ûrâ-y#
Devlet Tanzimat Dairesi azas#ndan Re"ad ve Refik beylerin kifâyetleri
müsellem bulunmu" oldu!undan bunlar#n dahi vazife-i munzama olmak üzere
mezkûr komisyon-# âlî azâl#!#na memûriyetleri muvâf#k ve münasib görünüp
ancak birinci azâl#!#n R#za Pa"a'n#n vuku‘-# vefat#ndan beri münhal oldu!u ve
mârru'l-arz nizamnâmeler ve talimât#n irâdât-# seniyye-i cenâb-# mülûkâne ile
mukaddemâ tanzim olunarak bu defa sâniha-pirâ-y# sudûr buyurulan ir"adât-#
seniyye-i hazret-i "ehin"ahinin aksâm-# külliyesini câmi olup "u kadar ki te"kil
olunacak kurân#n hanedân-# celîli'l-ünvân-# Osmaniyeden münasibleriyle tevsî-
mi ve bu kurâda tesis olunacak mekâtib-i ibtidâiyede tedris olunacak ulûm ile
bunlar#n s#ra numaralar#na tebe‘iyyeti ve her çend karyeye bir müdür ve zab#ta
memûrlar# zikr olunmu" idi!ünden i"bu nukât talimât ve nizamnâmenin müna-
sib bir taraf#na ilaveten derc ve terkîm ile arz ve takdim k#l#nm#"d#r.
Muhâcirînin masâr#f-# iskâniye ve iâ"eleri için büdcede bir mikdâr akçe dahil ise
de bunun mikdâr# muhâcirînin arzu-y# âliye tevfikan sûret-i muntazamada
iskân# z#mn#nda in"âs# lâz#m gelen hânelerle alât ve edevât-# zirâiyenin
tedârikine kifâyet etmeyece!inden ve baz# kesân taraf#ndan piyango için mürâ-
caat vâki‘ olmakda ise de menâfi‘-i külliyesini kendilerine hasr eyledikleri
cihetle Ziraat Bankas# marifetiyle bir piyango tesisi hâlinde muhâcirîn masâr#f#
için bir kar"#l#k hâs#l olaca!#ndan bundan elli bin liras#n#n bu seneye mahsûsan
muhâcirîn masâr#f#na ve mâadâs# bu sene ve sinîn-i âtiyede münâsafaten
techizât-# askeriye ile Hamidiye Hicaz hatt-# âlîsine tahsis k#l#nmak üzere i"bu
piyango layihas#n#n müsâra‘aten tanzimiyle Bâb-# âlî'ye irsâli husûsunun Ticaret
ve Nâfia Nezâreti'ne havalesi tezekkür k#l#nm#" olma!la ol bâbda ve kât#be-i
ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

Fî 15 %evval sene [1]323 ve fî 29 Te"rin-i sâni sene [1]321
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Sadrâzam Adliye
Nâz$r$

Hariciye
Nâz$r$

Dahiliye
Nâz$r$

Bahriye
Nâz$r$

Evkâf-$
Hümâyûn

Nâz$r$

Ticaret ve
Nâfia
Nâz$r$

Mehmed
Ferid

Abdurrahman
Nureddin

Ahmed
Tevfik 

Mehmed
Memduh

Mehmed
Celal Turhan Mustafa

Vehbi
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Encümen-i Vükelâ'n#n melfûflar#yla beraber manzûr-# âlî buyurulan i"bu
mazbatas# üzerine komisyon-# âlî-i mezkûr birinci azâl#!#na ilave-i memûriyet
olarak kâtib-i sâni-i hazret-i "ehriyâri kurenâ-y# cenâb-# Padi"ahiden devletlü
$zzet Pa"a hazretleri tayin buyurulmakla beraber mü"ârünileyhimâ Re"ad ve
Refik beyefendiler hazerât#n#n dahi ber-vech-i arz ve istizân mezkûr komisyon
azâl#!#na vazife-i munzama olmak üzere icra-y# memûriyetleri husûsuna irâde-i
seniyye-i cenâb-# hilâfet-penâhi "eref-müteallik buyurulmak ve masâr#f-#
iskâniye ve iâ"e olarak iktizâ eden mebâli!a bir kar"#l#k tedâriki lâz#meden ise
de piyango maddesi "âyân-# te’emmül oldu!undan bu bâbda ba‘dehû iktizâ-y#
hâl dü"ünülmek üzere husûsât-# sâirenin Meclis-i Vükelâ-y# fihâmda müzâkere-
si cümle-i emr u fermân-# hümâyûn-# hazret-i Padi"ahi'den olma!la ve bâbdaki
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhiye hâmi" terkîmiyle de tebli! olunma!la ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 %evval sene [1]323 ve fî 2 Kanûn-# evvel sene [1]321

*

Devletlü efendim hazretleri;
Memâlik-i %âhâne'ye hicret edecek ahali-i $slâmiye'nin sûret-i iskân ve ter-

fîhleri hakk#nda "eref-müteallik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i cihân-bâni
mantûk-# celîli vechile Encümen-i Mahsûs-# Vükelâ'da cereyân eden müzâke-
reyi hâvî kaleme al#nan mazbata arz ve takdim olma!la ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-# hümâyûn-# hazret-i hilâfet-penâhi "eref-sünûh buyurulur ise
mantûk-# celîli infâz olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd#
efendim.

Fî 15 %evval sene [1]323 ve fî 29 Te"rin-i sânî sene [1]321
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Serkâtib-i hazret-i %ehriyâri
Tahsin

Sadrâzam
Ferid

Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
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Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Encümen-i Vükelâ'n!n mazbatas! ve melfuflar!yla

beraber manzûr-! âlî buyurulan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri üzerine
komisyon-! âlî-i mezkûr birinci azâl!"!na ilave-i memûriyet olarak kâtib-i sâni-i
hazret-i #ehriyârî kurenâ-y! cenâb-! Padi#ahiden devletlü %zzet Pa#a hazretleri tayin
buyurulmakla beraber mü#ârünileyhimâ Re#ad ve Refik beyefendiler hazerât!n!n
dahi ber-vech-i arz ve istizân mezkûr komisyon azâl!"!na vazife-i munzama olmak
üzere icra-y! memûriyetleri husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-! hilâfet-penâhi #eref-
müteallik buyurulmu# ve masâr!f-! iskâniye ve iâ#e olarak iktizâ eden mebâli"a bir
kar#!l!k tedâriki lâz!meden ise de piyango maddesi #âyân-! te’emmül oldu"undan
bu bâbda ba‘dehû iktizâ-y! hâl dü#ünülmek üzere husûsât-! sâirenin Meclis-i
Vükelâ-y! fihâmda müzâkeresi cümle-i emr u fermân-! hümâyûn-! hazret-i
Padi#ahiden olma"la ve mazbata-i mezkûreye hâmi# terkîmiyle de tebli" olunma"la
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 $evval sene [1]323 ve fî 2 Kanûn-! evvel sene [1]321 / [16 Aral!k 1905]
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Serkâtib-i hazret-i %ehriyâri
Tahsin
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S!VAS'TA KURULAN MUHAC!R KÖYLER!N!N YEN! !S!MLER!N!N
L!STES!

Sivas'!n kazâ ve livâlar!nda iskân edilen muhâcirler için kurulan köy ve 
mahallelerin eski ve yeni isimlerini gösteren liste Padi"aha 

sunularak yeni isimlerin kullan!lmas!n!n onayland!#!na 
dair Y!ld!z Saray! Ba"kitâbet tezkiresi

26 Eylül 1906

Sivas Vilâyeti dahilinde iskân edilmi" olan muhâcirîn için müceddeden te"-
kil olunan kurâ ve mahallât#n nâm-# kadîmleriyle bunlar için bundan sonra yâd
ve tesmiyesi tensib edilen esâminin pusulas# leffen irsâl k#l#nm#" oldu!undan
mezkûr kurâ ve mahallât#n i"bu nâm-# cedîdlerle yâd ve tesmiyesi Muhâcirîn-i
$slâmiye Komisyon-# Âlîsi'nin mazbata-i ma‘rûzas# üzerine "eref-sudûr buyuru-
lan irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhi icab-# âlîsinden olma!la emr u fer-
mân-# hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 7 %aban sene [1]324 ve fî 12 Eylül sene [1]322 / [26 Eylül 1906]

*

40

242

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Y$ld$z
Saray-$ Hümâyûnu
Ba%kitâbet Dairesi

4893

Serkâtib-i hazret-i %ehriyâri
Tahsin
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Muhâcirîn-i "slâmiye
Komisyon-$ Âlîsi

Tâbi‘ oldu"u
Livâ veya Kazâ Mevki‘i Nâm-# kadîmi Nâm-# cedîdi

Aziziye Kazâs# Viran"ehir %erefiye Hamidiye
Gürün Hamzagölü - Aziziye
Kangal Fatmaviran - Orhaniye

Kangal Boyunduruk
Beleni - Mahmudiye

Yenihan Üregil karyesi - Sultaniye
Hafik Beylikçat# - Süleymaniye

Koçgiri Çatalkaya - Selimiye
Koçgiri Çatalkaya - Selimiye
Koçgiri Diyab - Osmaniye
Koçgiri Ekiz - Kadiriye
Koçgiri Bahve - Burhaniye
Koçgiri Duriçin Hamidabad Hamidabad

Tokad Armus - Mamure-i
Hamidiye

Tokad Ekincilik - !hsanhamid
Tokad Tatarçiftli$i - Ertu$rul
Tokad Ku"otura$# - Nuriye
Niksar Düzk#r#k - Osmaniye

Amasya Nefs-i kasabada
mahalle - Süleymaniye

Amasya-Köprü Cebelü - Burhaniye
Mecidözü Harmanc#k - Mamuretülhamid
Mecidözü Elcikbeleni - Ahmediye
Mecidözü Sö$üdönü - Bünyân-# Osmanî
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Mecidözü Kuyucak - Mecidiye
Mecidözü Karap#nar - Tevfikiye
Merzifon Nuridüzü - Bayezid

Zile Küplüce Yaylas# - Turgutalp
Zile Çiçekp#nar# - Hamidiye
Zile Hatibp#nar# - Tevfikiye
Zile Belp#nar# - Süleymaniye
Zile Kanp#nar# - Osmaniye
Zile !nceöz - Fatih
Zile Elmal#ütü$ü - Selimiye
Zile Bildi" - Mecidiye
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RUSYA'DAN GELMEKTE OLAN HACILAR !LE KAFKASYA
MUHAC!RLER! !Ç!N ALINACAK KARANT!NA TEDB!RLER!

Kolera salg!n! bulunan Rusya'dan gelmekte olan hac!lar ile Kafkasya muhâcir-
lerinin u#rak yerleri olan Sinop ve Anadolukava#!'nda al!nacak karantina 
tedbirleri için kurulacak Sevk Komisyonu ve bu komisyonun görevlerini 

tanzim eden talimât!n haz!rlanarak takdim edildi#i
25 Kas#m 1907

Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan gelmekde olan hüccâc ile Kafkasya muhâcirleri hakk#nda ittihâz#

lâz#m gelen tedâbirin müzâkeresiyle karar#n#n ve ol bâbda tanzim edilecek tali-
mât#n arz ve takdimi "eref-sâd#r olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-y# âlîsinden bulundu!unu mübelli! tezkire-i husûsiye-i devletleri Meclis-i
Mahsûs-# Vükelâca lede'l-mütâlaa cereyân eden müzâkerâta tevfikan kaleme
al#nan mazbata talimât layihas#yla beraber arz ve takdim k#l#nm#" olma!la mün-
dericât# husûsunda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
"eref-sudûr buyurulur ise mantûk-# âlîsi infâz edilece!i beyân#yla tezkire-i
senâverî terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 18 %evval sene [1]325 / fî 11 Te"rinisânî [1]323 

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsûs-! Vükelâ'n!n mazbata-i ma‘rûzas!

ve melfûfu ile beraber manzûr-! âlî buyurulan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-
penâhîleri üzerine mazbata-i mezkûreye de hâmi# terkîmiyle tebli" k!l!nd!"! vechile
mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-! Hilâfet-penâhî #eref-sudûr buyurulmu#
olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 19 $evval sene [1]325 ve fî 12 Te#rinisânî [1]323 / [25 Kas!m 1907]

*
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Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
3273

Sadrâzam
Ferid

Serkâtib-i hazret-i %ehriyârî
Tahsin
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Kolera hastal#!# bulunan Rusya memâliki tarîk#yla cânib-i Hicaz'a gitmek
üzere Dersaâdet'e gelerek bir müddet ikâmetden sonra savb-# maksuda azîmet
etmekde bulunan hüccâc#n ba‘demâ Sinob'da karantina müddetlerini ba‘de'l-
ikmâl buraya u!ramaks#z#n bo!azlardan geçip do!ruca Cidde'ye gitmeleri
hakk#nda Meclis-i S#hhiyece ittihâz olunan karardan dolay# Rusya Sefâreti
ba"tercüman#n#n vuku‘ bulan ifadât#n# ve ne yolda cevab verildi!ini hâkî
Hariciye nâz#r# pa"a taraf#ndan arz ve takdim k#l#nan tezkire manzûr-# âlî buyu-
rularak el-yevm iki yüz kadar hüccâc#n bo!aza gelmek üzere oldu!undan vürû-
dunda orada haz#r bulundurulacak bir vapura aktarma ile buraya ç#kmaks#z#n
do!ruca ilzâm edilmezler ise s#z#ld#y# mûcib olaca!# gibi Rusya'da dört bin kadar
hüccâc#n vapura muntaz#r bulunduklar# nâz#r-# mü"ârünileyh taraf#ndan arz-#
hâk-i pây-i âlî k#l#n#p ahîren Dersaâdet'e ç#kan ve Rusya'dan gelen hac#larda
koleradan musâb zuhûr etmi" ve vefat eylemi" oldu!u ma‘lûm olmas#yla Meclis-i
S#hhiyece ittihâz olunan karar#n memleketin muhâfaza-i s#hhat ve selâmeti
maksad-# mühimmine müstenid oldu!u cihetle tadil ve ta!yiri câiz olamayaca!#
gibi Rusya'da vapura muntaz#r olduklar# arz k#l#nan dört bin hüccâc#n
Dersaâdet'e ç#kmalar# çünkü bunlar#n kâffesinin ifâ-y# farîza-i hacc etmek
niyet-i "erîfesiyle gelmi" ahali-i müslimeden olmay#p aralar#na bir tak#m uygun-
suz adamlar kar#"abilece!i ihtimalden ba‘îd olmayarak bu nokta-i nazardan
dahi i"in emr-i inzibâta taalluku ve binâenaleyh ehemmiyeti derkâr bulundu!u-
na ve maamâfîh "imdiden bu bâbda bir karar-# sâlim ittihâz edilemeyecek olur
ise hem hüccâc-# mûmâileyhim hakk#nda mü"kilât# hem de sefâretce devam-#
"ikayât# müstelzim olaca!#na binâen bunlara mahal kalmamak ve memleketin
muhâfaza-i s#hhati maksad#yla ittihâz olunan karara da halel gelmemek üzere
Dahiliye ve S#hhiye ve Zabtiye nezâretleriyle Muhâcirîn Komisyonu'ndan inti-
hâb ve tayin olunacak birer memûrdan mürekkeb bir Sevk Komisyonu te"kil
olunmas# ve i"bu komisyonun hüccâc#n geldi!i müddetce Bo!az'da bulunarak
hüccâc-# merkûmenin orada tahaffuzhâne kurbunda bulundurulacak vapurlara
irkâb ve Dersaâdet'le asla ihtilât etdirmeksizin do!ruca izâm edilmeleri ve i"bu
komisyonun vezâifini mübeyyin bir de talimât kaleme al#nmas# ve Rusya
hududundan gelmekde olan muhâcirînin dahi hastal#!#n sirâyetine sebeb
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Bâb-$ Âlî
Meclis-i Mahsûs

3273
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olmakda olmas#na ve mehâzir-i sâiresine binâen onlar#n kabulünün men‘i husû-
sunun müzâkeresiyle karar#n#n arz# "eref-sâd#r olan irâde-i seniyye-i cenâb-#
Mülûkâne iktizâ-y# âlîsinden bulundu!unu mübelli! tezkire-i husûsiye miyâne-i
âcizânemizde k#râet olundu.

Mevsim-i hacc-# "erîf olmak münasebetiyle Rusya'dan bir hayli hüccâc
gelmekde oldu!u gibi Kafkasya havâlisinden bir tak#m muhâcirîn-i $slâmiye,
Memâlik-i %âhâne'ye geçmekde oldu!undan hastal#!#n men‘-i sirâyeti için icab
eden esbâb-# tahaffuziyenin temini mütemmim olup oralardan gelmekde olan
hüccâc hakk#nda Meclis-i Umûr-# S#hhiyece ittihâz k#l#nan tedâbire göre
Rusya'dan gelmekde olan hüccâc do!rudan do!ruya Sinob Tahaffuzhânesi'ne
azîmetle orada be" gün karantina müddetini ikmâl etdikden ve haklar#nda
tathirât-# lâz#me ifâ olundukdan sonra Dersaâdet'e idhal olunmamak "art#yla
Bahr-# Siyah ve Sefîd bo!azlar#ndan bilâ-ihtilât imrârlar# ve do!ruca Cidde'ye
izâm# ve fakat mezkûr hüccâc# hâmil olan vapurlar#n Dersaâdet ve $zmir ve
Beyrut gibi mahallerde bulunan hüccâc# dahi oralardan bilâ-ihtilât imrârlar#
mukarrer olacak el-yevm bu sûretle muâmele edilmekde oldu!u izahât-#
vâk#‘adan anla"#lm#" idü!üne ve çünkü Kafkasya'dan gelmekde olan muhâ-
cirînin tahaffuzhânelere nakliyle müddet-i muayyenenin hitâm#ndan sonra
muâyenelerinin icra ve mahall-i iskânlar#na nakli mezkûr tahaffuzhânelerde
husûl-i izdiham# müstelzim olarak bu ise dâî-i mehâzir ve husûsiyle iskân edile-
cek yerlerin henüz muayyen olmamas# ve o havâlinin karla mestûr bulunmas#
cihetle hemen muâmele-i sevkiyelerinin icras# müte‘azzir bulundu!una mebnî
hududa gelenleriyle hastal#!#n kâmilen indifâ‘#na kadar hicret edecek olanlar#n
kabul edilmemesi muktezî idü!ünden ve zaten "ehbenderlere o yolda tâlimât
dahi verildi!inden hüccâc hakk#nda ittihâz olunan tedâbir-i s#hhiyenin tama-
men icraat#na devam ile beraber muhâceret sûretiyle geleceklerin dahi "imdilik
kabul edilmemesi ve Erzurum hududuna gelmi" olanlara mikdâr-# kâfî yiyecek
verilerek iâde edilmekle beraber pasaportlar#n# tasdik için "ehbenderhânelere
mürâcaat edeceklere yerleri henüz tehyi’e edilmedi!inden ve hasbe'l-mevsim
emr-i iskân#n müsâdif olaca!# mü"kilâtdan ve gelecek olurlar ise iâde edilecek-
lerinden bahisle kendilerine sûret-i münasibede cevab itâ edilmek üzere
Rusya'daki Devlet-i Aliyye "ehbenderlerine ez-ser-i nev talimât-# seri‘a itâs#
husûslar#n#n Hariciye ve S#hhiye nezâretlerine havalesi ve Kavak
Tahaffuzhânesi'ne gönderilen seksen üç hac#n#n haricle ihtilât#na meydan veril-
memek üzere polisce dahi nezâret alt#nda tutulmalar# z#mn#nda muktedir bir
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polis memûrunun Kavak'a izâm# husûsunun Zabtiye ve tanzîfât ve tathirât-#
belediye her vakitden ziyâde dikkat ve itina ve bozuk meyve, me’kûlât fürûhtu-
na meydan verilmemek üzere takayyüdât-# mukteziye icra olunmas#n#n ve
Sinob Tahaffuzhânesi'nde bulunan hüccâca s#k#nt# çekdirilmemesinin dahi
%ehremaneti'yle Kastamonu Vilâyeti'ne li-ecli't-tebli! dahiliye ve mezkûr tahaf-
fuzhânelerde husûl-i izdihama mahal kalmamak üzere orada karantinalar#n#
ikmâl edenleri al#p nakletmek için hüccâc nakledecek vapurlar#n Sinob'a
sevkedilmesi ve mezkûr vapurlardan birinin avdetinde Kavak'daki hüccâc#n
dahi irkâb# husûsunun Bahriye Nezâreti'ne i"‘âr# tezekkür ve cümle-i emr u fer-
mân-# hümâyûn-# cenâb-# Hilâfet-penâhîden oldu!u üzere Rusya'da vapura
muntaz#r olduklar# arz olunan dört bin hac#n#n Dersaâdet'e ç#kmalar# S#hhiyece
ve Zabtiyece mahzûrdan sâlim olamay#p S#hhiye mukarrerât#n#n tamamen
icras#yla beraber sefâretce devam-# itirazât ve "ikayât# ve hüccâc hakk#nda dahi
mü"kilâta mahal kalmamak üzere Dahiliye ve S#hhiye ve Zabtiye nezâretleriyle
Muhâcirîn Komisyonu'ndan intihâb ve tayin olunacak birer memûrdan
mürekkeb bir Sevk Komisyonu te"kili ve i"bu komisyonun hüccâc#n geldi!i
müddetce Bo!az'da bulunarak hüccâc-# merkûmenin orada tahaffuzhâne kur-
bunda bulundurularak vapurlara irkâb ve Dersaâdet'le asla ihtilât etdirmek-
sizin do!ruca izâm edilmeleri ilave-i müzâkerât edilmi" ve ber-mantûk-# emr u
fermân-# hümâyûn-# cenâb-# Mülûkâne kaleme al#nan talimât layihas# leffen arz
ve takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 %evval sene [1]325 ve fî 11 Te"rinisânî sene [1]323

Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'n#n i"bu mazbatas# bu bâbdaki tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhî ve melfûfu ile manzûr-# âlî buyurularak tezkire-i mezkûreye de
hâmi" terkîmiyle tebli! olundu!u vechile mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-#
Hilâfet-penâhî "eref-sudûr buyurulmu" olma!la.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 %evval sene [1]325 ve fî 12 Te"rinisânî sene [1]323/ [25 Kas#m 1907]
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Rusya'dan gelmekde olan hüccâc!n arkas! al!n!ncaya kadar zîrde gösterilen
mevâd mûcebince muâmele olunmak ve Dahiliye ve S!hhiye ve Zabtiye nezâret-
leriyle Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne intihâb ve tayin olunacak birer memûr-
dan mürekkeb bulunmak üzere bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-! Hilâfet-penâhî te#kil
k!l!nan ve Anadolu Kava"!'nda bulunacak olan Sevk Komisyonu'na verilen tal-
imâtd!r.

Evvelen Rusya sevahilinden gelip Sinob Tahaffuzhânesi'nde be" gün karan-
tinay# ikmâl ve tedâbir-i tathiriye ve tebhîriyeyi itmâm eyleyen ve temiz
pratikas#n# el-ân hüccâc#n ya geldikleri vapurlara tekrar binerek veyâhûd Sinob
Liman#'nda bulundurulacak hüccâc irkâb#na mahsûs vapurlara tahmil edilerek
do!ruca Kavak'a muvâsalatlar#nda bu vapurlar ve hâs#l olduklar# hüccâc-# kirâm
patenteleri mûcebince temiz iseler de ahîren bunlardan birisinin Dersaâdet'de
koleradan vefat# vuku‘a gelmesinden dolay# hüccâc-# mûmâileyhin Dersaâdet'e
idhalleri Meclis-i Umûr-# S#hhiye karar#yla men olundu!undan hüccâc-#
mûmâileyhimi hâmil vapurlar i"bu talimât mûcebince Bahr-# Siyah ve Sefîd
bo!azlar#ndan imrâr olunacaklard#r.

Sâniyen Bu sûretle Kavak'a gelecek vapurlar#n evvelen Kavak Karantinas#
tabibi taraf#ndan evrak-# s#hhiyesi bi'l-muâyene ahvâl-i s#hhiyesi yolunda oldu!u
tebeyyün etdirildikden sonra hüccâc#n me’kûlât ve erzak gibi bir alacaklar#
oldu!u veyâhûd Dersaâdet bankalar# ve tüccar ve hem"ehrileri üzerlerine
muhavvel çek ve havaleleri olup da mürâcaat eyledikleri halde kendileri vapur-
dan ç#kar#lmaks#z#n mezkûr komisyon hey’eti marifetiyle derhal mes’ulleri is‘âf
olunacakd#r.

Sâlisen Kavak'a gelecek olan hüccâc vapurlar# içinde âdi yolcu bulunur ise
Meclis-i Umûr-# S#hhiye'nin karar#na tevfikan bunlar Dersaâdet'e gelebilecek-
lerinden Müslüman ve H#ristiyan bu makûle yolcular pasaport zî ve k#yafetleri
ile hüviyetleri komisyon taraf#ndan derece-i sübûta vard#r#ld#kdan sonra
vapurlardan bi'l-ihrac Dersaâdet'e gönderilecek ve içlerinde e"hâs-# muz#rra
görülür ise zâb#taca derhal muâmele-i lâz#me ifâ k#l#nacakd#r.

Râbian %itân#n hülûlu ve hastal#!#n devam# hasebiyle Rusya'dan berren ve
bahren Memâlik-i %âhâne'ye muhâceretin vuku‘u men edildi!inden "âyed bu
vapurlar derûnunda muhâcir bulunur ise Kavak'a ihrac ve bir mahall-i müna-
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sibde muvakkaten iskân etdirilerek keyfiyetin derhal i"‘âr# komisyonun cümle-i
vezâifindendir.

Hâmisen Sinob'dan Rus hüccâc#n# hâmil olan vapurlar#n derûnundaki hüc-
câc# hiçbir tarafa ç#karmaks#z#n Bahr-# Siyah ve Sefîd bo!azlar#ndan geçerek
semt-i maksudlar# olan Cidde'ye azîmet edecekleri misüllü esna-y# râhda Kavak
ve $zmir ve Beyrut ve Rodos gibi merâkiz-i s#hhiyeye dahi u!rayarak istiâb
resmlerine göre s#hhiye memûrlar#n#n nezâreti alt#nda olarak ba"ka hüccâc
almalar# da Meclis-i S#hhiye'nin cümle-i mukarrerât#ndan olmas#na ve
Dersaâdet'den bu vapurlara binecek olan hüccâc# acenteler Kavak'a kadar
götürmek mecburiyetinde bulunmas#na binâen Hicaz'a gitmek üzere Kavak'dan
binecek Dersaâdet hüccâc#n#n dahi vapurlara rükûbu hakk#nda her türlü
muâvenât ve teshilât#n irâesi komisyonun vezâif-i mahsûsas#ndand#r.

Sâdisen Hüccâc# hâmil olarak Kavak'a kadar gelip de "âyed esbâb-#
mücbireden dolay# Cidde'ye kadar gidemeyecek olan vapurlar derûnundaki
hüccâc# Kavak pî"gâh#nda hüccâc irkâb#na mahsûs bulunan ve Dersaâdet'e
u!ramaks#z#n mevâdd-# sâb#ka mûcebince hareket edecek olan di!er vapurlara
nakil edebileceklerinden i"bu nakliyât husûsunda dahi komisyon hey’eti
taraf#ndan dikkat ve nezâret-i mütemâdiye icras# lâz#md#r.

Sâbian $"bu komisyon Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne merbût bulundu!un-
dan mûceb-i tereddüd ve i"tibâh olacak bir hâl zuhûrunda nezâret-i mü"ârüni-
leyhâya mürâcaatla al#nacak emir ve talimâta göre hareket edecekdir.

Sâminen Muâmelât-# s#hhiyeden mâadâ hiçbir sebeb ve vesile ile vapurlar#n
hareketleri ta‘vîk ve tehir olunmak nizâmât-# s#hhiyeye mugâyir bulundu!undan
komisyon hey’eti tulû‘dan gurûb-# "emse kadar Kavak'da bulunarak vazifelerini
bi-hakk#n ifâ edecekler ve aksi halde taht-# mes’uliyete al#nacaklard#r.

Tâsian Komisyonun vezâifinin teshili emrinde hükûmet-i mahalliye ile
Kavak'daki S#hhiye ve Zâb#ta ve Liman memûrlar# her türlü muâvenât icras#yla
mükellefdirler.
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KARAÇAY MUHAC!RLER! !Ç!N ANKARA'DA KURULAN KÖYE
SÜLEYMAN!YE !SM! VER!LD!$!

Ankara vilâyetinde Sivrihisar kazâs!n!n Erten mevki‘inde iskân edilen Karaçay
muhâcirleri için te"kil edilen köyün ad!n!n Süleymaniye olmas! Padi"ah

taraf!ndan onaylanarak ilgi nezâretlere bildirildi#i
17 "ubat 1908

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletlü efendim hazretleri,
Ankara Vilâyeti'nde Sivrihisar Kazâs#'n#n Erten mevki‘inde iskân edilen

Karaçay muhâcirlerinin te"kil ettikleri karyenin Süleymaniye nâm-# âlîsiyle
tevsîmi $skân-# Muhâcirîn Komisyon-# Âlîsi'nin mazbata-i ma‘rûzas# üzerine
"eref-sudûr buyurulan $râde-i Seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî muktezâ-y#
celîlinden bulundu!u Mâbeyn-i Hümâyûn Ba"kitâbet-i Celîlesi'nden bâ-
tezkire-i husûsiye inbâ ve keyfiyet Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîleleriyle taraf-# vâlâ-y# Seraskerî'ye de tebli! k#l#nma!la nezâret-i celîlele-
rince dahi ber-mantûk-# emr u fermân-# hümâyûn-# "âhâne ifâ-y# muktezâs#na
himmet buyurulmas# siyâk#nda tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 14 Muharrem sene [1]326 fî 4 %ubat sene [1]323 / [17 %ubat 1908]
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RUS TAB!!YET!NDEN ÇIKMADAN GELECEK OLANLARIN MUHAC!R
DE$!L M!SAF!R OLARAK !"LEM GÖRECEKLER!

Rusya tâbiiyyetinden ç!kmadan gelenlerin ise ancak misafir olarak muâmele
göreceklerinin Rusya'n!n ilgili bölgelerinde gazeteler vâs!tas! ile ilân edilmesi

hakk!nda Meclis-i Vükelâ karar!
14 Nisan 1909

Meclis-i Vükelâ Müzâkerât!na Mahsûs Zab!t Varakas!d!r

Hulâsa-i Me’âli
Üç yüz yirmi bir tarihinden sonra seyahat pasaportuyla geldikleri halde

muhâcir olduklar#n# iddiâ ve kabullerini istidâ edenlerin evvel emirde Rusya
konsolatosuna sevkiyle oraca kaydlar# terkîn olundu!u takdirde yedlerine
tezkire-i Osmaniye itâs# karar-# vâki‘ iktizâs#ndan ise de bu bâbda Rusya
Sefâreti nezdinde icra k#l#nan te"ebbüsât#n akîm kald#!#ndan bahisle istifsâr-#
muâmeleyi hâvî Hariciye Nezâreti'nden al#nan tezkire üzerine sebk eden i"‘âra
cevaben Dahiliye Nezâreti'nden vârid olan tezkire k#râet olundu.

Karar$
Me’âlinde tarih-i mezbûrdan sonra seyahat pasaportuyla Rusya'dan

Memâlik-i Osmaniye'ye gelmi" ve iskân edilmi" ne kadar muhâcir var ise isim-
lerini mübeyyin Muhâcirîn $daresi'nden verilecek defterler üzerine Hariciye
Nezâreti'yle Rusya Sefâreti beyninde bi'l-müzâkere tâbiiyyet-i Osmaniye'lerinin
Rusya Hükûmeti'ne tasdik etdirilmesi ve "âyed bu neticenin istihsali melhûz
de!il ise mezkûr defterlerin ma‘lûmât olmak üzere nezâret-i mü"ârünileyhâca
bâ-takrir sefârete tevdi‘iyle bunlar da isimleri muharrer e"hâs#n tâbiiyyet-i
Osmaniye'yi iktisâb etdiklerinin takrir-i mezbûra derc olunmas# ve ba‘d ez-în
Rusya'dan Memâlik-i Osmaniye'ye hicret etmek isteyeceklerin kable'l-hicre
memleketlerince kat‘-# alâka ve ale'l-usûl terk-i tâbiiyyetle tâbiiyyet-i
Osmaniye'yi iktisâb ve bunu vesâik-i resmiye ile isbat eylemedikce pasaport-
lar#n#n "ehbenderhânelerce vize edilmemesi ve seyahat pasaportuyla gelip de
muhâcir olduklar#n# iddiâ ve iskânlar#n# istidâ edenler olur ise kabul ve tavtîn-
leri cihetine gidilmeyip kendilerine misafir nazar#yla bak#lmas# ve keyfiyetin
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Rusya'n#n icab eden mahallerinde evrak-# havâdisle ilân#yla beraber pasaport-
lar#n# vize etdirmek üzere "ehbenderhânelere mürâcaat edeceklere tefhîm
edilmesi gösterilmi"dir. Rusya'dan hicret ile Memâlik-i Osmaniye'de iskân
edilmi" olanlar#n oraca kabul olunmayacaklar# ve bunlar#n esâmisini hâvî bir
k#t‘a defterin verildi!i ve ellerindeki pasaportlar#n iâde k#l#nd#!# takdirde tebdil-i
tâbiiyyetlerine sefâretce muvâfakat edilece!i ifade-i vâk#‘adan anla"#lm#"
oldu!undan sefâret-i mezkûre ile bi'l-muhâbere ona göre icab-# hâlin icras#
husûsunun hariciye ve yolcu pasaportuyla gelecekler hakk#nda ber-mûceb-i
i"‘âr misafir muâmelesi ifâs#n#n dahi dahiliye nezâretlerine havalesi tezekkür ve
tensib k#l#nd#.

23 Rebîülevvel sene [1]327 / [14 Nisan 1909]

Meclis-i Vükelâ azâlar$n$n imzalâr$
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OSMANLI TAB!!YET!NE GEÇMEK !STEYEN MUSEV!LER!N TAB!!YETE
KABULLER!

Rusya ve Romanya tebeas!ndan ve Musevî cemâatinden olup Eski"ehir'in
Sivrihisar Kazâs!'ndaki akrabalar! yanlar!na gelerek Osmanl! tâbiiyyetine 

kabul edilmelerini talep eden "ah!slar!n öncelikle eski tâbiiyyetlerine 
dönmeyeceklerine ve sözkonusu devletlerin konsoloslar! taraf!ndan 

bu konuda !srar olursa Osmanl! topraklar!ndan ç!kar!lmaya raz! 
olacaklar!na dair kendilerinden bir sened al!narak nüfus 

siciline kay!tlar!n!n yap!lmas!
23 "ubat 1910

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Romanya ve Rusya tebeas!ndan olup 
Sivrihisar'!n K!ranharman! 

mevki‘îne gelerek iskânlar!n! istidâ 
eden kesân hakk!nda

Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya ve Romanya tebeas#ndan ve Musevî cemâatinden olup memleket-

lerinden ald#klar# pasaport ve Dersaâdet'den istihsal etdikleri mürûr tezkiresi
ile ve birisi firar sûretiyle Sivrihisar Kazâs#'na tâbi K#ranharman# mevki‘inde
meskûn akraba ve hem"ehrileri nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye'ye kabul-
leriyle karye-i mezkûre sicill-i nüfusuna kaydlar#n#n icras#n# istidâ eden on alt#
nüfus hakk#nda ifâs# lâz#m gelen muâmelenin istizân#n# hâvî kazâ-i mezkûr kay-
makaml#!#ndan vârid olan tahrirât#n sûreti leffen takdim k#l#nma!la iktizâs#n#n
emr u inbâ buyurulmas# bâb#nda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 27 %evval sene [1]327 ve fî 28 Te"rin-i evvel sene [1]325

*
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Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne

Tâbiiyyet-i Osmaniye’yekabullerini 
istidâ eden Rusya ve Romanyal! baz! 

kesân hakk!nda

Saâdetli efendim hazretleri,
Rusya ve Romanya tebeas#ndan ve Musevî cemâatinden olup memleket-

lerinden ald#klar# pasaport ve Dersaâdet'den istihsal etdikleri mürûr tezkiresi
ile ve birisi firar sûretiyle Sivrihisar Kazâs#'na tâbi K#ranharman# mevki‘inde
sâkin akraba ve hem"ehrileri nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kabulleri-
ni istidâ eden on alt# nüfus hakk#nda lâz#m gelen muâmele Ankara Vilâyeti'n -
den suâl edildi!inden ve Memâlik-i %âhâne'ye $slâmdan olmayan bi'l-cümle
muhâcirînin kabul olunmamas# emr-i sâmî ahkâm#ndan ise de bunlar#n mülte-
ci s#n#f#nda görünmekde olduklar#ndan bahisle istifsâr-# mütâlaay# hâvî vârid
olan 21 Zilkâde sene [1]327 tarihli ve 950 numaral# tezkire-i aliyye-i Nezâret-
penâhîleri mütâlaa-güzâr-# âcizânem oldu.

Ol bâbda icras# iktizâ eden muâmelât hakk#nda baz# ifadât ve mütâlaât# hâvî
Tâbiiyyet ve $sti"âre odalar#ndan yaz#lan derkenârlar#n sûretleri leffen tisyâr
edildi. Me’âllerine nazaran iktizâ-y# hâlin ifâs# himem-i vâlâ-y# Nezâret-penâhî-
leridir. Emr u irâde efendim hazretlerinindir.

Fî 10 Muharrem sene [1]328 ve fî 9 Kanûn-# sâni sene [1]325

*
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Tâbiiyyet Kalemi derkenâr#
Pasaportla gelenler muhâcir ve firaren gelenler mülteci addediliyor ve bu

makûle e"hâs#n karar-# vâki‘ hilâf#nda ve sûret-i istisnâiyede kabulleri de ancak
Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ karar#yla mücâz olabilece!i ma‘rûzdur.

$sti"âre derkenâr#
Rusya Devleti tebaiyyet ahvâlini kabul etdi!i cihetle imparatorun ruhsat#n#

ahz etmeksizin bir memleket-i ecnebiyeye ve bu iltica ve muhâceret tarîk#yla
tâbiiyyetini de!i"direnlerin s#fat-# cedîdesini tan#mamakda oldu!una binâberîn
izinsiz memleketinden ç#karak bizde mutavatt#n ve Osmanl# olan Ruslar#n
üzerinde hakk-# himâye iddiâ edip bu yüzden hayli mü"kilât zuhûr etdi!ine
binâen bu tezkirede mevzu-# bahs olan e"hâsdan Rus olanlar#n memleketimizde
tavattun etmek arzular# hükûmet-i seniyyece tervic olundu!u takdirde her
muâmeleden mukaddem fîmâ-ba‘d Rusya tâbiiyyetini iddiâ etmeyeceklerine ve
Rusya konsoloslar# taraf#ndan merkûmlar#n kendilerine tâbiiyyeti hakk#nda
#srar vuku‘unda Memâlik-i Osmaniye'den ihrac olunmalar# kesb-i zarûret
eyleyece!inden buna raz# olduklar#na dair ellerinden birer sened al#nmak ve bu
senedlerin birer sûreti merkûmlar#n yerle"dirilecekleri yerlerde al#konulup as#l-
lar# Tâbiiyyet Kalemi'nde h#fz edilmek lâz#m gelir.

Romanyal#lara gelince: Romanyal#lar Berlin Muâhedenâmesi mûcebince
muvakkaten en ziyâde nâil-i müsâade millet muâmelesine mazhar olduklar#n-
dan Romanya kanûnu, hükûmetin müsâadesi olmaks#z#n Romanyal#lar#n teb-
dil-i tâbiiyyetlerine müsâid olsa bile âtiyen mü"kilât tahaddüsüne meydan vere-
meyece!i cihetle mârru'z-zikr tedbire tevessül fâideden hâli de!ildir. Tafsilât-#
ma‘rûzaya nazaran Tâbiiyyet Müdüriyeti'nin de mütâlaas# istifsâr olundukdan
sonra Dahiliye Nezâreti'ne cevab yaz#lmas# lâz#m gelir.

Fî 19 Kanûn-# evvel sene [1]325

Tâbiiyyet derkenar#
Fî 19 Kanûn-# evvel sene [1]325 tarihli tezkire-i cevabîye-i Nezâret-penahî

ile Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne irsâl k#l#nan fî 8 Kanûn-# evvel sene [1]325 ta-
rihli müzekkirede beyân ve izâh k#l#nd#!# üzere Rusya'dan 1321 senesinden
mu’ahhar olarak seyahat pasaportlar#yla gelip sonradan muhâcir s#fat#yla tâbi-
iyyet-i Osmaniye’ye dehâlet istidâs#nda bulunan muhâcirîn-i $slâmiye hakk#nda
bir karar ittihâz# için Rusya Hükûmeti nezdinde mukaddemâ ba"lanm#" olan
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te"ebbüsât#n takibiyle beraber bundan böyle sâir memâlik-i ecnebiyeden gelen
müslim ve gayr-# müslim muhâcirîn için memleketlerince icras# mûcib-i enva‘-#
mü"kilât olan terkîn-i kayd muâmelesi için beyhûde yere izâ‘a-i evkâtdan sarf-#
nazarla memâlik-i mütemeddine-i sâirede cârî olan usule tevfikân içlerinden
Hükûmet-i Seniyyece "âyân-# kabul olan kesân#n verecekleri arzuhal ve sened
mûcebince tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kay#d ve kabullerinin yeniden usûl ittihâz#
muvâf#k-# maslahat olaca!# mülâhazas#nda bulunmu" ve binâenaleyh o gibi
"ah#sdan al#nacak senedlere $sti"âre Odas#'n#n mütâlaa-y# vâk#‘as# vechiyle
kuyûdât-# mukteziyye ve kaviyye derci pek münasib görülmü" oldu!undan ve
Romanyal#lar ile sâir hükûmât-# ecnebiyeden gelen muhâcirîn haklar#nda dahi
sâlifü'l-arz müzekkirede izahât-# lâz#me münderic bulundu!undan ona göre ifâ-
y# muktezâs# bâb#nda.

Fî 2 Kanûn-# sâni sene [1]325 fî 3 Muharrem sene [1]328

*

Rusya ve Romanya tebeas!ndan olup 
Sivrihisar'!n K!ranharman! 

mevki‘îne gelerek iskânlar!n! istidâ 
eden kesân hakk!nda

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir,
Rusya ve Romanya tebeas#ndan ve Musevî cemâatinden olup hâmil olduk-

lar# pasaport ve mürûr tezkiresi ve biri firar sûreti ile Sivrihisar Kazâs#'na tâbi‘
K#ranharman# mevki‘înde sâkin akraba ve hem"ehrileri nezdine gelerek tâbi-
iyyet-i Osmaniye’ye bi'l-kabul karye-i mezkûre sicill-i nüfusuna kay#dlar#n#n
icras#n# istidâ eden on alt# nüfus hakk#nda muktezî muâmelenin inbâs# Ankara
Vilâyeti'nden gelen 28 Te"rin-i evvel sene [1]325 tarih ve dört yüz be" numaral#
tahrirâtda i"‘âr olunmu" ve Memâlik-i %âhâne'ye $slâm'dan olmayan bi'l-cümle
muhâcirînin kabul edilmemesi makam-# âlî-i fahîmânelerinden tevârüd eden 15
Nisan sene [1]316 tarihli tezkire-i sâmiye ahkâm#ndan olup bu bâbda Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nden al#nan 9 Kanûn-# sâni sene [1]325 tarihli tezkire-i ceva-
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Dahiliye Nezâreti

Sicill-i Nüfus "dâre-i Umûmiyesi
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bîye ile vilâyetin zikr olunan tahrirât# melfûfât#yla ma‘ân ve leffen Sicill-i Nüfus
$dâresi ifadesiyle arz ve takdim k#l#nm#" olma!la keyfiyetin %ûrâ-y# Devletce
tezekkürü menût-# re’y-i âlî-i cenâb-# Sadâret-penâhîleridir.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Safer sene [1]328 ve fî %ubat sene [1]325

*

Rusya ve Romanya'dan gelen 
Musevîler hakk!nda

Ankara Vilâyet-i Behiyyesi'ne
28 Te"rin-i evvel [1]325 tarihli ve 405 numaral# tahrirât-# behiyyelerine ce-

vabd#r.
Rusya ve Romanya tebeas#ndan ve Musevî cemâatinden olup Sivrihisar

Kazâs#'ndaki akrabas# nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kabullerini istidâ
eden e"hâsdan evvel-emirde fi-mâ‘bad Rus ve Romanya tâbiiyyetini iddiâ
etmeyeceklerine ve mezkûr devletler konsoloslar# taraflar#ndan kendilerinin
tâbiiyyeti hakk#nda #srar vuku‘unda Memâlik-i Osmaniye'den ihrac edilmeler-
ine raz# olacaklar#na dair yedlerinden bir sened al#narak ve bu senedlerin birer
sûreti yerle"dirilecekleri yerlerde al#konularak as#llar#n#n Tâbiiyyet Kalemi'nde
h#fz olunmak üzere irsâli lüzûmu bi'l-muhâbere Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
bâ-tezkire-i cevabîye, i"‘âr olunma!la ona göre ifâ-y# muktezâs#na himmet
buyrulmas# bâb#nda.

10 %ubat sene 1325 / [23 %ubat 1910]
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Ali Cevad

Dahiliye Nezâreti
Muhâberât-$ Umûmiye Dairesi
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YILDIZ SARAYI'NDA !SKÂN !"LER!N!N ELE ALINACA$I 
TOPLANTININ PROGRAMI

Y!ld!z Saray!'nda yap!lacak toplant!lara esas olmak üzere muhâcirlerin
Anadolu taraf!nda ve Rumeli'nin uygun yerlerinde iskân i"lemlerinin 

süratli ve mükemmelce yerine getirilmesi için belirlenen esaslar
1908/1909

Muhâcirînin Anadolu cihetinde ve Rumeli'nin münasib mahallerinde
kat‘iyyen iskân ve tavattunlar# merhamet-i seniyyeye ve muktezâ-y# hâl ve
maslahata muvâf#k oldu!undan "u maksad-# hayr# sûret-i seri‘a ve mükem-
melede fi‘le getirmek için vaz‘# icab eden esaslar zîrde tayin ve tahrir olunmu"-
dur.

Haftada bir kere yani beher Cuma günü ak"am# Cumartesi gecesi huzur-#
âlî-i hazret-i Padi"ahî'de bir encümen akd olunmak.

Azâ-y# encümen zât-# hazret-i Sadâret-penâhî ile hâss-# vükelâdan iki zâtdan
ibaret olmak.

Muhâcirîn Anadolu'da vâki‘ arazi-i hâliye-i emiriyede ve Rumeli'de Emlâk-#
Hümâyûn'dan olup Hazine-i Maliyece fürûhtu mutasavver olan çiftliklerde ve
kezâlik arazi-i hâliye-i emiriyede sûret-i kat‘iyyede iskân edilmek.

Muhâcirînin emr-i iskânlar#na ve tedârik-i esbâb-# ta‘ayyü"lerine bakmak
üzere sevk olunduklar# mahallere müstakîmü'l-etvâr ve mücerrebü'l-ahvâl
memûrîn-i mahsûsa izâm k#l#nmak.

Bu bâbda zarûriyyü'l-vuku‘ olan masâr#fa lâz#m gelen kar"#l#k bulunmak.
Encümen-i Âlî-i mezkûrca ittihâz olunan esas ve kararlar#n teferruât ve

icraat# mevcud olan Muhâcirîn Komisyonu'na aid olmak.
$"bu esas ve kararlar#n keyfiyet ve suver-i icraiyesini hâvî mezkûr komisyon

taraf#ndan beher hafta Encümen-i Âlî'ye bir varaka takdim olunmak.
1326 / [1908/1909]
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MUHAC!R ÇOCUKLARININ OKULLARA KAYDED!LMELER!
Dahiliye Nezâreti'nin genelgesiyle Sultanî mekteplerde yetim, "ehit, muhâcir

ve muhtaç çocuklar!n say!lar!n!n art!r!lmas!n!n vatan ve millet 
menfaatlerine uygun bulundu#undan vilâyetlerce bu husûsta 

harcama yap!lmas!na izin verilmesi
2 Ocak 1916

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Leylî ve meccâni talebe tahsisât! 
hakk!nda

Devletlü efendim hazretleri;
Masâr#f# vilâyet büdcesinden verilmek üzere Mekâtib-i Sultaniye'ye yeniden

yeniye talebe kay#d ve kabulü cihetine gidilmeyip yaln#z geçen sene deruhde
edilmi" olan talebe masâr#f#n#n tesviyesiyle iktifâ edilmesi nezâret-i
celîlelerinden 2 Haziran sene [1]331 tarihli 753/294 numaral# tahrirât-#
umûmiye ile vilâyâta tebli! buyurulmu" olmas#na binâen vilâyâtca tertib-i dahilî
nâm#yla talebe kay#d ve kabulünde tereddüd edilmekde oldu!u i"‘ârât-#
vâk#‘adan anla"#lm#"d#r. Mekâtib-i Sultaniye'ye leylî meccâni olarak kay#d ve
kabul edilmi" talebenin on yedi ya"#n# ikmâl etmelerini müteâkib r#zalar#na
bak#lmaks#z#n Darulmuallimînlere nakilleri nizamnâme-i mahsûs icab#ndan
bulunmas#na ve mekâtib-i ibtidâiye ile Darulmuallimînler maa"ât ve
masâr#f#n#n vilâyât büdcelerinden tesviye edilmekde olmas#na binâen
nev‘emmâ muallimlerin ve Darulmuallimîn talebesinin tezyidi gâyesine ma‘tûf
ve bilumûm vilâyât meclis-i umûmilerince mazhar-# tasvib olan bu te"ebbüsün
tervici $dare-i Vilâyât Kanûnu'na münâfî olmayaca!# gibi nezâret-i âcizî büd-
cesindeki tahsisât ile onda birinin kabulüne imkân görülemedi!i bi't-tecrübe
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Maârif-i Umûmiye Nezâreti
Tedrisât-$ Taliye Dairesi 

Müdüriyeti
Husûsî Numara: 3674

Umûmî Numara: 203414
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sabit bulunan eytâm, "ühedâ ve muhâcirîn ve etfâl-i muhtacînden bir k#sm#n#n
daha terbiye ve tezhib-i ahlâk#na ve belki tahlis-i hayat#na hizmet edece!i
cihetle her nokta-i nazardan vatan ve milletin menafi‘ine tevâfuk eylemekde
bulundu!undan sâl-i hâl bütcelerinde bu kâbil muhassasât# bulunan vilâyâta
sarfiyât icras# için müsâade itâs# ve sene-i âtiye büdcesine dahi ayn# maksadla
kâfi mikdâr tahsisât idhali lüzûmunun icab edenlere emr u havalesiyle neti-
cenin nezâret-i âcizîye de tebli!i husûsuna inâyet-i Aliyye-i nezâret-penâhileri
"âyân buyurulmak bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 20 Kanûn-# evvel sene [1]331 / [2 Ocak 1916]

Maârif-i Umûmiye Nâz$r$
"mza

[!ükrü]
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BOA. HRT, 551
Eski#ehir’de Muhâcir %skân! %çin Yer Tespit Krokisi
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ÇERKES ALTIKESEK VE BESN! KAB!LELER!N!N KÜTAHYA'DA
SEY!TGAZ! C!VARINDA YERLE"T!R!LMELER!

Çerkes muhâcirlerinden Alt!kesek kabilesinin Kütahya'da Seyidgazi civar!ndaki
Y!lank!rkan ad! verilen araziye, Besni kabilesinin ise 

Çifteler Çiftli#i'ne ba#l! Ku"mar denilen 
araziye yerle"tirilmeleri

29 A%ustos 1859

Fî selh-i Muharrem sene [12]76 tarihiyle "eref-vürûd eden emirnâme-i
sâmî-i hazret-i Vekâlet-penâhînin sûretidir.

Devletlü efendim hazretleri,
Ma‘lûm-# düstûrîleri buyuruldu!u üzere Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de

tavattun etmek arzusuyla mukaddemce Dersaâdet'e gelip ber-mûceb-i irâde-i
seniyye li-ecli'l-iskân o tarafa sevk ve izâm olunan Çerâkis muhâcirlerinden
Alt#kesek kabilesinin Küta[hya] Sanca!# dahilinde Seyidgazi civar#nda kâin
Y#lank#rkan arazisine ve Besni kabilesinin Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu
tevâbiât#ndan Ku"mar arazisine iskân k#l#nmas# ve mezkûr Y#lank#rkan arazisi
mu’ahharan sâlifü'z-zikr Çifteler Çiftli!i hududuna idhal k#l#nm#" olan meralar-
dan çiftlik-i hümâyûn-# mezkûra lüzûmu mikdâr#ndan fazlas#n#n bi-hasebi'l-
ihtiyac muhâcirîn-i mûmâileyhime terk ve itâs# maddeleri mukarrer oldu!unun
çiftlik-i mezkûr-# memûrîne i"‘âr#yla onun taraf#ndan dahi lâz#m gelen teshilât#n
ifâs# taraf-# vâlâ-y# Seraskerî'ye tavsiye k#l#nm#" idi.

Bu defa cevab-# sipehsâlârî ile beraber vârid olan Hâssa Ordu-y# Hümâyûnu
meclis-i mezkûresi me’âline nazaran sâlifü'z-zikr Y#lank#rkan denilen mahal
karye olup bunun mukaddem çiftlik-i mezbûre al#nm#" olan mârru'l-beyân
arazisinden karye-i mezkûreye bir buçuk saat mesafede iki mâh müddet kadar
dört yüz re’s hayvanât ra‘y olunabilir mahalli çay#r oldu!undan burada çiftlik-i
mezkûr hayvanât#n#n evvel baharda henüz yavrulam#" veya yavrulayacak k#srak-
lar# iki mâha kadar ra‘y ile ekserisi orada yavrulamakda ve mevsim-i "itâda dahi
çiftlik-i mezkûra lüzûmu olan kiyâh kifâyet etmeyip civar mahallerinden bedel
ile mübâyaa k#l#nmakda olmas#yla "u halde çay#r-# mezkûrun iâdesi hayvanât#n
mevsim-i baharda giriftâr-# zarûret olmalar#n# ve "itâ mevsiminde dahi kiyâh-
dan dolay# müzâyaka çekilmesi mûcib olaca!#na ve maahâza çay#r-# mezkûrdan
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Y#lank#rkan karyesine var#ncaya kadar bir buçuk saat tûlunda bulunan meran#n
bir saat dahi arzen vüs‘ati ve derûnunda hayli münbit arazi ve mahsuldâr tar-
lalar# bulundu!una binâen yaln#z mezkûr çay#r#n çiftlik-i mezbûr hududu
dahilinde ibkâs#yla küs[ur] olan mezkûr meran#n muhâcirîn-i mûmâiliyhime
itâs# ve bir de mezkûr Ku"mar karyesinde elli hâne kadar a"iret ahalisi sekiz
dokuz seneden beri hâneler binâ ve in"â ederek tavattun etmi" ve ziraat ve
[h#râset] ile me"gul olarak a"âr-# "er‘iyye ve rüsûmât-# kanûnîyeleri ile teklifât-#
sâirelerini sene-be-sene itâ eylemekde bulunmu" olduklar#ndan sâlifü'z-zikr
Besni kabilesi dahi buraya iskân olundu!u takdirde cümlesi s#!#"[...] ve halbuki
yar#m"ar saat mesafede vâki‘ Hamaml# ve Câmilivirân nâm karyelerin mera ve
arazileri vâsi‘ ve kâfi olarak e!erçi derûnlar#nda üç be" a"iret hâneleri var ise de
bunlar kald#r#labilece!i ve Sulu nâm#nda di!er bir karye mahalli dahi hâli
bulundu!u cihetlerle mezkûr Besni kabilesinin bu karyelerde istedikleri gibi
iskânlar#n#n icras# mümkün ve mahzûrsuz idü!i anla"#lm#" ve bu sûret münase-
bât-# mevk[iye] icabât#ndan oldu!u misüllü i"‘âr-# sâb#kda dahi gösterildi!i
vechile hem çiftlik-i mezkûrun mesâlihine sekte gelmemek ve hem de sâye-i
merâhim-vâye-i hazret-i tacdâride muhâcirîn-i mûmâileyhimin esbâb-# ta‘ayyü"
ve âsâyi"leri hâs#l olabilecek mahallere yerle"dirilmek kaziyye-i matlûbesine
muvâf#k görünmek olmas#yla ber-vech-i me"rûh tesviye-i icabât# z#mn#nda key-
fiyetin taraf-# devletlerine i"‘âr# Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan ifade olunmu" ve
iskân memûru Ali Remzi Efendi'ye dahi [...]ce i"‘âr-# keyfiyet k#l#nd#!# misüllü
çiftlik-i memûrîne ol vechile beyân-# hâl olunmak üzere serasker-i mü"ârün-
ileyh hazretlerine dahi bildirilmi" olma!la muktezâ-y# "îme-i mehâmdânî-i
düstûrîleri üzere ber-minvâl-i muharrer hüsn-i tesviye-i maslahata bezl-i
nakdîne-i himmet buyurmalar# siyâk#nda "ukka-i senâverî terkîmine ibtidâr
k#l#nd#.

[29 A!ustos 1859]

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:34  Page 286



287

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

A. MKT. UM, 363/23

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:35  Page 287



48

288

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

ÇERKES VE NOGAY MUHAC!RLER!N!N M!KTARINI GÖSTEREN L!STE
1858 y!l!ndan itibaren $stanbul'a gelerek Dobruca, Rodos, $zmit, Kütahya,
Mihaliç, Ankara, Sivas, Konya ve Adana'daki iskân yerlerine gönderilen ve
$stanbul'da misafir olarak bulunan Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin 

hâne ve nüfus miktar!n! gösteren liste
28 Kas#m 1859

$ki yüz yetmi" be" senesi Rebîülâhirin on birinci gününden bed’ ile zîrde
muharrer tevârih-i muhtelife ile Dersaâdet'e bi'l-vürûd li-ecli't-tavtîn bâ-irâde-i
seniyye ta"ra mahallere izâm k#l#nm#" olan ve el-yevm Dersaâdet'de mevcud
bulunan Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin mikdâr-# nüfus ve keyfiyetlerini
mübeyyin pusulad#r:

Adana ve Dobruca'ya izâm olunan Nogay muhâcirleri:

Nüfus Hâne

0032 008 18 Zilhicce [12]75 tarihinde Dobruca'ya
0632 104 15 Muharrem [12]76 tarihinde Adana'ya
1040 149 16 Safer [12]76 tarihinde Adana'ya
2375 385 11 Ra. [12]76 tarihinde Adana'ya
3445 622 3 R. [12]76 tarihinde Adana'ya
0431 079 12 R. [12]76 tarihinde Adana'ya
0949 215 20 R. [12]76 tarihinde Adana'ya izâm olunmak üzere

iradesi sudûr edip gönderilmek üzere bulunan nüfus
117‘832=949 (!"bu yüz on yedi nüfus Adana'ya gönder-
ilmeyip Konya'ya izâm ve iskân eylemelerini bâ-arzuhal
istirham etmekle keyfiyet re’y-i âliye mütevakk#f olaca$#
ilâm olunmu" olma$la "erh verildi.)

8904 1552
0518 117 Dersaâdet'de mevcud bulunan
0296 051 Kezâlik Dersaâdet'de mevcud bulunan
0363 044 2 Cemâziyelevvel sene [12]76 tarihinde gelip ale't-tah-

min mevcud bulunan
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0260 053 15 Rebîülevvel [12]76 gelirken sefineleri gark olarak
sahil-i selâmete ç#km#" ve evvel bahara kadar
Dersaâdet'de tevkif olunmak üzere bulunmu" olan
Nogay muhâciri

10341 1817

11309 1817

968 Cemâziyelevvel'in ikinci ve üçüncü günleri ale't-tahmin
Dersaâdet'e vürûd eden Nogaylar

Nüfus Hâne

0328 029 15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Kütahya'da
Y#lank#rkan karyesine Alt#kesek Kabilesi

076 010 15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Kütahya'da
Ku"mar arazisine Besni Kabilesi

058 005 15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Mihaliç'ten kezâlik
Ku"mar arazisine sevkolunan Besni Kabilesi

1419 141 16 Safer sene [12]76 tarihinde Ankara'ya Subek
Hatukay Kabilesi

0669 084 16 Safer sene [12]76 tarihinde kezâlik Ankara'ya
Hatukay Kabilesi

0360 044 23 Ra. sene [12]76 tarihinde Dobruca'ya Bezeduh
Kabilesi

0696 068 16 Safer sene [12]76 tarihinde Sivas'a Nim Kabilesi
3350 346

0113 029 3 R. sene [12]76 tarihinde Dobruca'ya Habtemil
Kabilesi

0889 127 27 R. sene [12]76 tarihinde !zmid'e
0866 174 Rodos ve !zmid'e izâm olunmak üzere bulunan
0116 015
5694 735

!zmid'e izâm olunmak üzere bulunan.

Kütahya ve Ankara ve Sivas ve Dobruca vesâir mahalle izâm olunan Çerkes
muhâcirleri:
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[28 Kas#m 1859]

Bâlâda ale't-tahmin murakkam olan dokuz yüz altm!# sekiz nüfus Nogay
muhâcirlerinin mikdâr-! hâneleri henüz ma‘lûm olmad!"!ndan i#bu yekûne dahil
olmad!"! ma‘lûm olmak için #erh verildi.

Minhâ el-mizân___________________________________________

Nüfus Hâne Nüfus Hâne

11309 1817 5694 735

Nogay Çerkes

07955 1337 4712 546
Ber-mûceb-i bâlâ izâm 

olunan Nogay ve Çerkes 
muhâcirleri

3354 480 982 189
Kezâlik bâlâ mûcebince 

Dersaâdet'de mevcud olan 
Çerkes ve Nogay 

muhâcirleri
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AMASYA'DA YERLE"T!R!LEN KABARTAY MUHAC!RLER!N!N S!VAS'A
NAK!L !STEKLER!

Amasya'da yerle"tirilen Kabartay muhâcirlerinden k!rk alt! ki"inin geni" arazi
bulunan Sivas'a nakledilmelerini istemeleri üzerine, havalar!n 

elveri"li oldu#u zamanda zorluk çektirilmeden burada 
iskân edilmeleri için haz!rl!k yap!lmas!

19 Aral#k 1859

Sâb!k Sivas Vâlisi'ne

Kabartay ahalisinden olup mukaddemâ Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye
hicret ederek Amasya'da Kutu karyesinde bulunan hem"ehrilerinin yanlar#nda
müsâferetle ikâmet etmekde olduklar# mahallinden lede'l-istilâm anla"#lan on üç
hâne ve k#rk alt# nüfusdan ibaret bulunan ve yetmi" be" senesinde gitmi" olan
muhâcirlerin haklar#nda icra olunan muâmelâta nâiliyeti istidâs#nda bulunduk-
lar#na mebnî bunlar#n arazi-i hâliye-i mîrîye bulundu!u halde Amasya
Sanca!#'nda iskânlar#yla icabât-# sâirenin icras# ve öyle arazi-i hâliye bulunmad#!#
sûretde arazi-i hâliye-i vâfiyesi oldu!u mervî olan Sivas Eyaleti dahilinde iskân-
lar# için havalar müsâid oldukca merkûmlar#n taraf-# vâlâlar#na izâm# ve "âyed k#"
münasebetiyle "imdilerde giremezler ise evvel-baharda irsâliyle ol vakte kadar
zarûret ve muzâyaka çekdirilmemesi husûsunun livâ-i mezbûr mutasarr#f#
saâdetli pa"a taraf#ndan bildirilmesi ve bunlar Sivas'a izâm olunur ise muhâcirîn
hakk#nda mukaddemâ taraf-# devletlerine gönderilmi" olan talimât ahkâm#
dairesinde olarak bunlar#n dahi îvâ ve iskân olunmalar#n#n "imdiden savb-#
düstûrîlerine tavsiye ve i"‘âr olunmas# Meclis-i Âlî-i Tanzimat karar-# müzâkerât#
icab#ndan olarak ol vechile keyfiyet mutasarr#f-# mü"ârünileyhe bildirilmi"
olma!la ve beyâna hâcet olmad#!# üzere bunlar dahi dâr u diyârlar#n# terk ile zîr-i
cenâh-# Saltanat-# Seniyye'ye iltica etmi" tak#mdan olmalar#yla emsâlinin mazhar
olduklar# ât#fete bunlar#n dahi tamam#yla nâiliyeti lâz#meden bulunma!la
merkûmlar oraya izâm olunur ise haklar#nda zikrolunan talimât ahkâm#na tat-
bikan muâmele olunarak münasib mahallere yerle"dirilip emr-i iskân ve istirahat-
leri esbâb#n#n istihsali husûsuna himmet buyurmalar# siyâk#nda "ukka.

24 Cemâziyelevvel sene 1276 / [19 Aral#k 1859]
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ANKARA'YA GÖÇ ETMEK !STEYEN ÇERKES HATUKAY
MUHAC!RLER!NE !Z!N VER!LD!$!

$zmit'ten Ankara'ya hem"ehrileriyle birle"mek üzere göç etmek isteyen
Çerkes Hatukay kabilesi muhâcirlerine izin verilmesi

3 Mart 1860

Makam-! âlî-i cenâb-! Vekâlet-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Çerkes muhâcirlerinden ve Hatukay kabilesinden olup li-ecli'l-iskân

Ankara Sanca!#'na azîmet etmek arzu ve emelinde bulunan elli be" nüfusu
"âmil yedi hânenin kabileleri akdemce mahall-i mezkûrda iskân etdirilmi"
oldu!undan bunlar#n dahi kabileleriyle birle"mek üzere mahall-i mezkûrda
iskânlar#na müsâade buyurularak usulü vechile icra-y# muktezâs#n# âmir san-
cak-# mezkûr mutasarr#f#yla $zmid kaymakam#na hitâben iki k#t‘a emirnâme-i
sâmî-i cenâb-# Vekâlet-penâhîlerinin "eref-tastîr ve ihsân buyurulmas# niyâz ve
istidâ olunmu" olma!la bu sûret makrûn-# müsâade-i seniyye-i cenâb-# Sadâret-
penâhîleri buyuruldu!u halde tastîr buyurulacak emirnâme-i sâmî-i mezkûr
merkûmlara verilmek üzere savb-# çâkerîye tesyîr buyurulmak bâb#nda her
halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

10 %aban 1276 / [3 Mart 1860]

Hâf$z
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A. MKT. NZD, 308/4
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BOLU'NUN DÜZCE KAZÂSINA ÇERKESLER!N BESN! MUHAC!RLER!
YERLE"T!R!LMES!

Çerkeslerin Besni boyundan yirmi be" ki"inin Bolu sanca#!na ba#l! Düzce
kazâs!nda di#er muhâcirler gibi uygun bir "ekilde yerle"tirilmesinin 

temin edilmesi
13 May#s 1860

Bolu Kaymakam! fütüvvetli Hamdi Efendi'ye

Fütüvvetli efendi,
Çerkes muhâcirlerinden ve Besni kabilesinden dört hâne yirmi be" nüfusun

sâir hem"erileri misüllü Bolu Sanca!#'nda vâki‘ Düzce Kazâs#'nda iskân etmek
arzusunda olduklar# Muhâcir Komisyonu reisi devletlü pa"a hazretleri taraf#n-
dan ifade olunmu" ve merkûmlar $zmid tarîk#yla ol tarafa izâm k#l#nm#" olma!la
oraya vusûllerinde yer var ise mukaddemce gönderilmi" olan talimât ahkâm#na
ve emsâllerine olunan muâmeleye tatbikan haklar#nda muâmele-i mukteziye
icras# ile bir an evvel hüsn-i iskânlar# esbâb#n#n istihsali ve husûl-i iskânlar#na
de!in iktizâ eden yevmiyelerinin dahi itâs# husûsuna himmet eylemeniz siyâk#n-
da "ukka terkîm k#l#nd#.

Fî 22 %evval sene [1]276 / [13 May#s 1860]

Mehmed Rü%dü
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ALTIKESEK KAB!LES! MUHAC!RLER!N!N SEY!TGAZ! KAZÂSI'NA
YERLE"T!R!LME TALEPLER!

$stanbul'da bulunan Alt!kesek kabilesi muhâcirlerinin, di#er hem"ehrilerinin
de bulundu#u Hüdavendigar'a ba#l! Kütahya'da Seyidgazi Kazâs!'na 

yerle"tirilmelerine dair karar!n, bu kabileden Kaspolat Bey 
grubunun ifadesine ba"vurularak verilece#i

8 A%ustos 1860

Hüdavendigar Mutasarr!f!'na
Muhâcirînden ve Alt#kesek Kabilesi'nden Dersaâdet'de bulunanlar#n sâir

hem"ehrileri yan#nda Kütahya dahilinde sûret-i iskânlar# hakk#nda gönderilen
tahrirâta cevaben Kütahya Meclisi'nin vârid olan mazbatas#yla melfûf Seyidgazi
Kazâs# mazbatas# ve iki k#t‘a memhûr sened ve pusula üzerine keyfiyet Muhâcir
Komisyonu reisi devletlü pa"a hazretleriyle lede'l-muhâbere muhâcirîn-i
merkûmeden Kaspolat Bey tak#m# müsâferet sûretiyle evvelce Bursa'ya izâm
k#l#nm#" olduklar# cihetle bunlar#n sûret-i iskânlar# hakk#nda beyân olunan
muvâfakat ve adem-i muvâfakat maddesinin kendilerine ifadesiyle al#nacak
cevaba göre icab#na bak#lmak üzere evrak-# merkûmenin tak#m#yla taraf-#
"erîflerine irsâli münasib olaca!# reis-i mü"ârünileyh hazretleri taraf#ndan ceva-
ben beyân ve i"‘âr olunmu" ve evrak-# merkûme leffen taraf-# saâdetlerine gön-
derilmi" olma!la ber-minvâl-i muharrer icab#n#n icra ve inhâs# husûsuna him-
met buyurmalar# siyâk#nda "ukka.

Hâf!z Pa#a Hazretleri'ne Kenar
Me’âl-i i"‘âr-# vâlâlar# ma‘lûm-# senâverî olarak ol bâbda Hüdavendigar

mutasarr#f#na yaz#lan tahrirât tak#m#yla leffen irsâl k#l#nm#" oldu!u beyân#yla
terkîm-i zeyle ibtidâr k#l#nd#.

20 Muharrem sene 1277 / [8 A!ustos 1860]
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A. MKT. MHM, 191/1
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DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N ADANA'DA !SKAN ED!LMELER!
Adana'ya gönderilen Da#!stan muhâciri, Kamu kabilesinden k!rk alt! ki"inin,

di#er muhâcirlere yap!lan uygulamalara benzer "ekilde güzelce 
iskân edilmeleri
9 A%ustos 1860

Adana Mutasarr!f!'na ve Mersin Müdürü'ne

Da!#stan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne k#rk alt# nüfus
emsâli vechile li-ecli'l-iskân bu kere ol cânibe izâm k#l#nm#" olma!la oraya
vusûllerinde emsâline olunan muâmeleye tatbikan haklar#nda muâmele-i lâz#-
menin icras#yla bir an evvel hüsn-i iskân ve îvâlar# husûsuna himmet buyur-
malar# siyâk#nda "ukka. 

[Da!#stan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne k#rk alt# nüfus
emsâli vechile li-ecli'l-iskân] bu kere Adana'ya müteveccihen ol cânibe gönde-
rilmi" olma!la vusûllerinde müreffehen ve müsterîhan hemen izâmlar# husû-
suna mübâderet eylemeniz siyâk#nda "ukka.

Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne
[Da!#stan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne k#rk alt# nüfus

emsâli vechile li-ecli'l-iskân] vuku‘ bulan i"‘âr-# devletleri üzerine Adana'ya
izâm k#l#nacak Da!#stan muhâcirleri hakk#nda Adana mutasarr#f# saâdetli
pa"aya ve Mersin müdürüne tastîr k#l#nan iki k#t‘a tahrirât leffen irsâl k#l#nd#!#
beyân#yla tezkire.

21 Muharrem sene [1]277 [9 A!ustos 1860]

53

300

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:42  Page 300



301

A. MKT. MHM, 191/13

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:43  Page 301



SARUHAN SANCA$I'NA YERLE"MEK !STEYEN ÇEÇEN
MUHAC!RLER!N TALEPLER!N!N KABULÜ

$zmir Eyaleti'ne ba#l! Saruhan Sanca#! köy ve kasabalar!na yerle"mek isteyen
Çeçen ahalisinden iki yüz altm!" dokuz hâne halk!n!n ellerinde fukara pusulas!

olanlar!na ekmek bedeli de verilerek iskân edilmeleri
14 Ekim 1860

Makam-! Mu‘allâ-y! Vekâlet-i Mutlaka'ya
Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Çeçen ahalisinden Nâ’ib Sadullah ve Murtaza ve Hoca Abdülkadir ve

Abdülkâhir ve Salim Gerey ve Cuma Han efendiler tak#mlar#ndan iki yüz alt-
m#" dokuz hâne bin iki yüz on nüfus $zmir Eyaleti dahilinde vâki‘ Saruhan
Sanca!# kasabât ve kurâs#nda usûl-i cedîdeye tevfikan iskân olunmak emel ve
arzusunda bulunduklar#ndan ber mûceb-i talimât-# seniyye yedlerinde fukara
pusulas# bulunanlara husûl-i iskânlar#na kadar yevmiye yar#m"ar vuk#yye nân
veya bedeli itâ olunmas# derciyle hüsn-i iskân ve îvâlar# hakk#nda $zmir valisi
devletlü pa"a hazretleriyle Saruhan kaymakam#na hitâben iki k#t‘a emirnâme-i
sâmî-i h#dîv-i efhamilerinin bi't-tastîr savb-# çâkerîye isbâli bâb#nda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 28 Rebîülevvel sene [1]277 / [14 Ekim 1860]

Hâf$z
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DA$ISTAN ULEMÂSINDAN HACI MEHMED BEY !LE
BERABER!NDEK!LER!N BURSA'DA !SKÂNI

Bursa veya ba#l! kazâlar!n herhangi birinde iskân edilmek üzere gönderilen
Da#!stan ulemâs!ndan Hac! Mehmed Bey ile beraberindeki otuz üç ki"inin

ziraatle u#ra"mad!klar!ndan "ehir merkezine yerle"me isteklerinin 
kabul edildi#i

2 Kas#m 1860

Bursa ve yâhûd mülhak kazâlar#n birinde iskân olunmak üzere izâm k#l#n-
m#" olan Da!#stan muhâcirleri ümerâ ve ulemâs#ndan Hac# Mehemmed Bey ile
otuz üç nüfusun erbâb-# ziraatdan olmay#p ulemâdan olduklar# cihetle nefs-i
Bursa'da iskânlar#na ve birkaç sene mukaddem hicret edip orada iskân olunmu"
olan hem"ehrileri misillü kendilerine dahi yevmiye itâs#na müsâade buyurul-
mas# istidâs#nda bulunduklar# beyân#yla haklar#nda ne vechile muâmele olun-
mas# Hüdavendigar mutasarr#f# saâdetli pa"a taraf#ndan vârid olarak Meclis-i
Tanzimat'a havale buyurulup k#râet ve mütâlaa k#l#nan bir k#ta "ukkada inhâ ve
istizân olunmu" ve siyâk-# i"‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin ulemâdan
olduklar# cihetle Bursa'da iskân olunmalar#nda bir beis olmay#p ancak yevmiye
itâs# Hazine-i celîlenin hâl-i hâz#r# cihetiyle mümkin olamayaca!#ndan re’y-i
rezîn-i isabet-karîn-i vekâlet-penâhilerine tevâfuk eyledi!i halde ileride münhal
olacak baz# cihet tevcih olunmak ve fukara maa"#ndan dahi birer mikdâr maa"
tahsis buyurulmak üzere hâl-i vuku‘unda icab# icra olunmak için keyfiyetin bâ-
mazbata ve ilâm-# i"‘âr# lâz#m gelece!inin cevaben mutasarr#f-# mûmâileyhe
tavsiye ve i"‘âr# münasib gibi tezekkür olunarak tahrirât-# merkûme leffen
takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 17 Rebiü’l-âhir sene 1277 /  2 Kas#m 1860 

Meclis-i Tanzimat
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GEL!BOLU VE TEKFURDA$I'NDAK! MUHAC!RLER!N ÖZELL!KLE
DEVLET Ç!FTL!KLER!NE YERLE"T!R!LMELER!

Devlet çiftliklerinin muhâcir iskân!nda tercih edilmesi sebebiyle Gelibolu
Sanca#!'nda bulunan Dukakin Çiftli#i'ne Çerkeslerin, önceleri 
K!r!m muhâcirlerinin yerle"tirildi#i Tekfurda#!'nda bulunan 

Büricek Çiftli#i'nde de Nogay muhâcirlerin 
iskân edilmeleri
3 Kas#m 1860

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Geçende Büricek Çiftli!i'ne baz# "erâyit ile K#r#m muhâcirlerinden bir

tak#m familya nakil ve iskân etdirilmi" oldu!u misüllü Gelibolu Sanca!#'nda
kâin Dukakin nâm çiftli!ine dahi el-yevm bu tarafda bulunan muhâcirîn-i
Çerâkise'nin yerle"dirilmesi tasavvur-# âlîleri iktizâs#ndan olmas#yla çiftlik-i
mezkûr arazisinin ne kadar familya ve nüfus iskân#na mütehammil oldu!u
anla"#lmak üzere hudud ve s#n#r#n# mübeyyin kayd#ndan bir k#t‘a pusulas#n#n
ihrac etdirilerek takdimi "ifâhen emr u irâde buyurulmu" ve ol vechile tanzim
etdirilen pusulas# leffen takdim k#l#nm#" oldu!una ve zikrolunan K#r#m muhâ-
cirlerinin sûret-i iskânlar# Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme al#nan layiha
üzerine Meclis-i Hâs'da kararla"d#r#larak ona göre iktizâs#n#n icra buyuruldu!u
hât#r-güzâr bulunmu" idü!ine binâen beyân-# hâle ibtidâr k#l#nd#.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 R. sene [1]277

"mza

*
Atûfetli efendim hazretleri,
Zîr-i cenâb-# müstelzimü'l-felâh-# hazret-i Hilâfet-penâhî'ye dehâletle pey

der-pey gelmekde ve arazi-i hâliye-i mîrîyeden olan münasib mahallerde tavtîn
ve iskân olunmakda bulunan muhâcirînden baz#lar#n#n masrafca ehveniyeti
cihetiyle Hazinece istifade olunamayan çiftlikât-# mazbûtaya iskân# hakk#nda
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme al#nm#" olan mazbata manzûr-# âlî buyurul-
mak için melfûf pusula ile arz ve takdim k#l#nd#.
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Me’âlinden müstefâd olundu!u vechile Gelibolu Sanca!# dahilinde kâin
Dukakin Çiftli!i birkaç senedenberi sat#l#k oldu!u halde her ne sebebe mebnî
ise "imdiye de!in sat#lamay#p kalm#" ve tâlibi zuhûr etse dahi de!erini vermeye-
cekleri melhûzâtdan bulunmu" oldu!una ve çiftlik-i mezkûr muhâcirîn-i
merkûmenin iskân#na elveri"li oldu!u tahkik k#l#nm#" idü!üne binâen mukad-
demce Tekfurda!# dahilinde kâin Büricek Çiftli!i'nde yüz yetmi" hâne Nogay
muhâcirleri iskân k#l#narak yüz on hâne daha iskân olunmak üzere bulundu!u
misüllü mezkûr Dukakin Çiftli!i'ne dahi bu tarafda bulunan muhâcirînden
münasib mikdâr#n#n bi'l-irsâl yerle"dirilmesi ve mezkûr Dukakin Çiftli!i'nde
dahi mevcud demirba" oldu!u halde sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i Padi"ahî'de
iskân olunacak muhâcirîne usûl ve emsâli vechile taksim ve itâ olunarak "erâit-i
lâz#mesi dahi Büricek Çiftli!i'nde iskân olunan muhâcirîne ihsân buyurulan
imtiyâza tatbik olunmas# ve demirba" olmad#!# sûretde sâir muhâcirîn haklar#n-
da olunan muâmele burada iskân olunacaklar haklar#nda dahi icra olunup fakat
çiftlik-i mezkûr arazisi sâir arazi-i hâliye misüllü ham yerler olmad#!#ndan a"âr
ve vergi husûsunda Büricek Çiftli!i'ndeki muhâcirîne verilen müddet-i
imtiyâziyenin bunlar haklar#nda dahi icras# tezekkür olunmu" ise de ol bâbda
her ne vechile emr u fermân-# hazret-i %ehin"ahî müteallik ve "eref-sudûr buyu-
rulur ise ona göre hareket olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#,
efendim.

Fî 17 R. sene 1277

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tekrîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle evrak-!

ma‘rûza manzûr-! me‘âl-i mevfûr-! hazret-i Padi#ahî buyurulmu# ve husûsât-!
merkûmenin tezekkür ve istizân buyuruldu"u vechile icra-y! muktezâlar! müteallik
ve #eref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-! Mülûkâne iktizâ-y! âlîsin-
den olarak evrak-! merkûme yine savb-! sâmî-i Âsafîlerine iâde k!l!nm!# olma"la ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 18 R. sene [12]77 / [3 Kas!m 1860]
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ÇEÇEN VE KABARTAY MUHAC!RLER!N!N CAN!K SANCA$I'NDA
YERLE"T!R!LMELER!

Trabzon'dan Sivas'a gönderilmek istenen Çeçen ve Kabartay muhâcirlerinin
Sivas'ta iskân yeri kalmad!#!ndan tümünün Canik Sanca#!'nda 

yerle"tirilmeleri
2 Aral#k 1860

Trabzon Valisi Cemal Pa#a Hazretleri'ne

Mukaddemce Trabzon'a gelmi" olan yedi yüz elli dokuz nüfus Çeçen ve
Kabartay muhâcirlerinin Sivas'a izâm k#l#nmak üzere Samsun'a gönderilmi"
oldu!u taraf-# vâlâlar#ndan beyân olunup ancak bunlar#n mukaddemâ vuku‘
bulan i"‘âr-# devletlerî üzerine Erzurum Eyaleti dahilinde vâki‘ Hasankalesi'nde
veyâhûd hasbe'l-mevsim Kelkit ve Karahisar-# %arkî ve Erzincan taraflar#nda
iskânlar#na karar verilerek ol sûretle keyfiyet taraf-# vâlâlar#na bildirilmi" ve
Sivasca bu senelik daha muhâcir kabul ve iskân#na mahal kalmam#" oldu!u
halde salifü'z-zikr mukaddemki i"‘âr ve istizân-# devletlerinin cevab# al#nmak-
s#z#n bunlar#n do!ruca hemen Samsun'a izâmlar# e!erçi sevk ve iskânca suûbet
ve mü"kilât# dâî ise de mâdâm ki bir kere beriye gelmi"ler art#k iâde ve ircâlar#
dahi lây#k olamayaca!#ndan nâ-çâr Canik Sanca!# ve havâlisinde mehmâ-
emken birle"dirilmeleri çaresine bak#lmak umûr-# zarûriyeden olup fakat
ileride Trabzon'a yine baz# muhâcirîn vürûdu me’mûl oldu!undan onlar#n dahi
böyle hod be-hod "uraya buraya izâm k#l#nmas# yani derûn-# eyaletden mâadâ
bilâ-istîzan bir tarafa muhâcir gönderilmemesi husûsunun savb-# düstûrîlerine
i"‘âr# komisyon-# mahsûsundan ifade olunmu" olma!la bundan böyle oraya ne
mikdâr muhâcir gelir ise müsâra‘aten buraya i"‘âr ile al#nacak cevaba göre
harekete himmet buyurmalar# iktizâ edece!i beyân#yla "ukka.

Canik Mutasarr!f! Kâmil Pa#a Hazretleri'ne

[Mukaddemce Trabzon'a gelmi" olan yedi yüz elli dokuz nüfus Çeçen ve
Kabartay muhâcirlerinin Sivas'a izâm k#l#nmak üzere Samsun'a gönderilmi"
oldu!u] bu kere Trabzon Valisi devletlü Cemal Pa"a hazretleri cânibinden gelen
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tahrirât me’âlinden müstebân olup halbuki Sivasca bu senelik daha muhâcir
kabul ve iskân#na mahal kalmad#!# mukaddemleri bi'l-muhâbere anla"#ld#!#n-
dan ve mâdemki bunlar#n oraya gönderilmi" olmas# cihetle nâ-çar Canik
Sanca!# ve havâlisinde mehmâ-emken birle"dirilmeleri iktizâ-y# halden
oldu!undan art#k merkûmlar#n Sivas'a irsâllerinden sarf-# nazarla talimât-#
ahîre ahkâm#na tevfikan ol havâlide emr-i iskânlar# esbâb#n#n istihsali husûsu-
nun savb-# saâdetlerine ve ba‘d-ezîn Trabzon'a gelecek muhâcirlerin bilâ-istizân
bir yere gönderilmemesi husûsunun vali-i mü"ârünileyhe bildirilmesi komisyon-#
mahsûsundan ifade olunmu" ve keyfiyet mü"arünileyhe dahi yaz#lm#" olma!la
ber-minvâl-i muharrer bunlar#n evvelce gönderilmi" olan talimât ahkâm#na tev-
fikan ve muhtelitan iskân ve tavtînleri husûsuna himmet ve gayret ve bu bâbda
ibrâz-# me’ser-i hamiyyet eylemeleri lâz#m gelece!i beyân#yla "ukka.

18 Ca. 1277 / [2 Aral#k 1860]
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ÇEÇEN MUHAC!RLER!N !STEKLER! ÜZER!NE S!VAS'TA !SKÂNLARI
Bafra'da geçici olarak yerle"tirilen olan Çeçen muhâcirlerin, ziraat

mevsimine yeti"tirilmek üzere Sivas'ta iskân edilmek için yola 
ç!kar!lmalar!n!n uygun görüldü#ü

20 Ocak 1861

Canik Mutasarr!f! Kâmil Pa#a ile Sivas Mutasarr!f! Ahmed Pa#a'ya

Mukaddemce Canik Sanca!#'na irsâl olunan muhâcirînden mevsim-i "itâ
güzerân#na kadar livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ Bafra Kazâs#'na muvakkaten
iskân olunan Çeçen kabilesinden be" yüz nüfusun rüesâs# vakt-i ziraat geçmek-
sizin bir an evvel tavattun etmek üzere Sivas'a gönderilmeleri istidâs#nda bulun-
duklar#  1  ifadesine dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi taraf#na mer-
sûl bir k#t‘a tahrirât-# "erîfeleri me’âli ve melfûf arzuhal müeddâs# ma‘lûm-#
muhibbî olup vâk#‘a bunlar#n zaman-# ziraat güzerân etmeksizin as#l mahall-i
iskânlar#na var#p i"lerini yoluna koymak üzere istidâlar# vechile "imdiden
Sivas’a izâmlar# münasib görünmü" ve keyfiyet Sivas mutasarr#f# saâdetli pa"aya
dahi bildirilmi" olma!#n esna-y# râhda bir gûne sefâlet çekdirilmeyerek müref-
fehen ve müsterîhan mahall-i mezbûra izâmlar# husûsuna himmet eylemeleri
siyâk#nda "ukka.

[1]  Sivas Mutasarr!f!'na
[Mukaddemce Canik Sanca!#'na irsâl olunan muhâcirînden mevsim-i "itâ

güzerân#na kadar livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ Bafra Kazâs#'na muvakkaten
iskân olunan Çeçen kabilesinden be" yüz nüfusun rüesâs# vakt-i ziraat geçmek-
sizin bir an evvel tavattun etmek üzere Sivas'a gönderilmeleri istidâs#nda bulun-
duklar#] Canik Mutasarr#f# saâdetli pa"a hazretleri taraf#ndan bâ-tahrirât inhâ
k#l#nm#" ve bunlar#n zaman-# ziraat güzerân etmeksizin mahall-i iskânlar#na
var#p i"lerini ve emr-i ziraat ve ta‘ayyü"lerini yoluna koymak üzere "imdiden ol
tarafa izâmlar# münasib olarak keyfiyet mutasarr#f-# mü"ârünileyhe bildirilmi"
olma!#n vusûllerinde talimât-# ahîre ahkâm#na tevfikan ve emsâline tatbikan
merkûmlar#n dahi bir an akdem iskân ve îvâlar# ve haklar#nda muâvenet-i lâz#-
menin icras#yla fakir olanlar#na usûl-i müttehizesi icab#nca hîn-i iskânlar#na
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kadar yevmî yar#m"ar k#yye nân-# azîz veyâhûd bedelinin itâs# husûsuna himmet
eylemeniz siyâk#nda "ukka.

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi’ne Kenar
Me’âl-i i"‘âr-# vâlâlar# ve melfûf tahrirât müeddâs# karîn-i ilm-i senâveri

olmu" ve ol bâbda lâz#m gelen iki k#ta tahrirât bi't-tastîr li-ecli'l-irsâl savb-#
devletlerine isbâl k#l#nm#" oldu!u beyân#yla terkîm-i zeyle ibtidâr k#l#nd#.

8 Receb sene  [12]77 /  [20 Ocak 1861]  
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DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N B!GA KAZÂSINA NAK!LLER!NE 
!Z!N VER!LD!$!

Lapseki kazâs!nda iskân edilen Da#!stan muhâcirlerinin istekleri üzerine Biga
kazâs!na nakillerine izin verildi#i 

19 "ubat 1861

Biga Mutasarr!f! Hasan Pa#a Hazretleri'ne
Biga Sanca!#'na gönderilen muhâcirînden Lapseki Kazâs#'nda iskân

etdirilen elli dört hâne Da!#stan ahalisi kazâ-i mezkûr arazisinin adem-i vüs‘ati
ve livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ nefs-i Biga ve Dimetoka kazâlar# arazisinin
elveri"li bulunmas# cihetiyle mezkûr Biga Kazâs#'na nakl ile orada iskânlar#n#
istidâ etmekde olmalar#yla bu bâbda ümerâs#n#n mukaddemâ vukû bulan
istidâlar# üzerine ümerâ-y# merkûmeden yedi hânenin mezkûr Biga Kazâs#'na
nakillerine ruhsat verilmi" oldu!undan di!erleri dahi ümerâ misillü mezkûr
Biga Kazâs#'na nakil ve iskânlar#n# istidâdan hâlî olmad#klar# ve kazâeyn-i
mezkûreyn arazisi oldukca vâsi‘ olarak bunlar#n dahi nakillerine ruhsat verilme-
sine be’s olmad#!# beyân#yla icra-y# iktizâs#na mahallinden bâ-mazbata istizân
olundu!u Muhâcirîn Komisyonu reisi devletlü pa"a hazretleri cânibinden bâ-
tezkire ifade olunmas#na ve keyfiyet Meclis-i Âlî-i Tanzimat'a lede'l-havale bun-
lar#n ol vechile nakillerine ruhsat itâs# lâz#m gelece!i meclis-i mezkûrdan dahi
ifade k#l#nm#" olma!la ber-minvâl-i muharrer ifâ-y# muktezâs# husûsuna him-
met eylemeleri siyâk#nda "ukka.

Muhâcirîn Komisyonu Reisi Devletlü Hâf!z Pa#a Hazretleri'ne Zeyl
Müfâd-# i"‘âr-# vâlâlar# ma‘lûm-# senâverî olmu" mezkûr hânelerin ol vechile

nakil ve iskânlar#na ruhsat itâs# hakk#nda tastîr olunan tahrirât leffen taraf-#
düstûrîlerine isbâl k#l#nm#" olma!la icab#n#n icras# husûsuna himmet buyur-
malar# siyâk#nda terkîm-i zeyle ibtidâr k#l#nd#.

8 %aban sene 1277 / [19 %ubat 1861]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N MENTE"E'DE USULÜNCE
YERLE"T!R!LMELER!NDEN MEMNUN!YET DUYULDU$U

Çerkes muhâcirlerin Mente"e'de yerli halk ve devlet memûrlar!n!n 
gayretleriyle yerle"tirilmelerinden dolay! duyulan memnuniyeti 

ifade etmek üzere Mente"e kaymakaml!#!na hitâben 
Sadâret'ten tahrirât yaz!lmas!

12 Mart 1861

Muhâcir Komisyonu Reisi Devletlü Hâf!z Pa#a Hazretleri'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Mukaddemâ izâm olunan otuz iki hâne muhâcirîn-i Çerâkise'nin ne sûretle

iskân ve îvâ olunduklar#na dair Mente"e kaymakam#n#n vârid olan "ukkas#
manzûr-# devletleri buyurulmak üzere melfûf mazbata ile beraber leffen irsâl
k#l#nm#" oldu!u beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd#.

Fî 25 %aban 1277

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Enâmil-i zîb-i ta‘zîm olan i"bu fermânnâme-i sâmî-i dâver-i ekremîleri ve

melfûf "ukka ve mazbata müeddâlar# rehîn-i iz‘ân-# çâkeri olmu"dur. Memûrîn
ve ahali-i mahalliyenin bu sûretle vuku‘a gelen hüsn-i himmet ve gayretleri
"âyân-# takdir olma!la muvâf#k-# re’y-i rezîn-i h#dîv-i efhamileri bulundu!u
halde ba‘demâ dahi muhâcirîn haklar#nda muâvenât-# mümkinenin ifâs# husû-
suna himmet olunmas#n#n derc ve ilavesiyle tahsini hâvî cevab-nâme-i sâmî-i
hazret-i Sadâret-penahîlerinin tastîr buyurulmas# bâb#nda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir. 

Fî 29 %aban  1 277 / [12 Mart 1861]

Hâf$z
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ÇORUM'DA !SKÂN ED!LEN ÇERKESLERE YAPILAN MÜDÂHALEN!N
ÖNLENMES!

Ankara'da Çorum kazâs!na iskân edilen Çerkes muhâcirlere tahsis edilen
yerlere Karasu mevki‘inde yerli halk taraf!ndan yap!lan müdâhalenin 

engellenmesi
21 May#s 1861

Makam-! Âlî-i Cenâb-! Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Besni kabilesinden ve Bekir Bey tak#m#ndan

olup mukaddemce li-ecli'l-iskân Ankara Eyaleti dahilinde vâki‘ Çorum kazâs#-
na sevk olunmu" olan k#rk sekiz hâne nüfusunun kazâ-i mezkûra tâbi‘ arazi-i
hâliyeden olan Karasu nâm mahalde iskân ve îvâlar# mahallî meclisinde karar
verilip kendileri dahi orada iskâna muvâfakat etmi" olduklar# halde bî-vech
civar#nda vâki‘ ahali-i sekene taraflar#ndan müdâhale olundu!undan men‘iyle
kendilerinin bir an evvel iskân ve tavtînleri z#mn#nda mîr-i mûmâileyhin
biraderi Âdil Bey taraf#ndan itâ olunan arzuhal manzûr-# mekârim-nü"ûr-#
h#dîv-i âzamileri buyurulmak üzere leffen takdim-i pî"gâh-# sâmî-i dâver-i
efhamileri k#l#nm#" olma!la müdâhale-i vâk#‘a bî-vech ise men‘iyle muhâcirîn
hakk#nda bu kere karargîr olan usûl-i cedîdenin bi'l-etraf derciyle ona tevfikan
bunlar#n bir an evvel iskân ve îvâlar#na itina olunmas# z#mn#nda eyalet-i
mezkûre mutasarr#f# saâdetli pa"a bendelerine hitâben bir k#t‘a emirnâme-i
sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîri muvâf#k-# re’y ve irâde-i aliyye-i
âsafâneleri buyurulur ise ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 11 Zilkâde sene  1 277 / [21 May#s 1861]

Hâf$z
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TAMAN !SKELES!'NDEN SAMSUN'A GELEN ÇERKES MUHAC!RLER!N
S!VAS'A GÖNDER!LD!KLER! 

Taman $skelesi'nden Samsun'a gelen Çerkes muhâcirlerinden Kabartay
Kabilesi'nin dilekçeleri üzerine Amasya yoluyla Sivas'a gönderilmek 
üzere bulunduklar!, bunlar!n yol masraflar!yla di#er harcamalar!n! 

gösteren defterin haz!rlanarak gönderilece#i ama bundan 
sonra gelecekleri haber al!nan kalabal!k muhâcir 

gruplar!n nerede iskân edileceklerinin 
merkezden soruldu#u

6 A%ustos 1861

Huzur-! Ma‘alî-mevfûr-! Hazret-i Vekâlet-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya memâlikinden Taman $skelesi'nden Ömer Pa"a nâm vapur ile târîh-i

arîza-i kemterîden bir gün evvelce do!ruca Samsun $skelesi'ne vürûd eden
Kabartay Kabilesi'nden Canbulat ve Pe"maf Bey tak#mlar#ndan zükûr ve inâs ve
kebîr ve sagîr bin nüfusun tedârik edilen münasib yerlere yerle"dirilerek sâye-i
makderet-vâye-i hazret-i mülûkânede emr-i istirahatleri vesâil-i mümkinesi
istihsal olunmu" ve di!er bir vapur ile de yedi yüz kadar nüfusun buraya gelmek
üzere idü!ini ve bunlardan ba"ka bir hayli muhâcir daha gelece!ini mîr-i
mûmâileyh ifade ve kendilerinin tak#mlar# ile ma‘an bundan akdemce Sivas
Sanca!#'nda iskân etdirilen kabileleri nezdinde yerle"mek üzere bir saat akdem
mahall-i mezkûra gönderilmelerini istidâ etmi" olma!la e!erçi evvel emirde
bi'l-istizân irâde-i aliyye-i h#dîv-i efhamileri "eref-sünûhuna de!in bunlar#n
burada tevkifleri tasavvur olunmu" ise de geriden gelmek üzere bulunduklar#
rivâyet olunan muhâcirlerin külliyetlice idü!i anla"#l#p arz ve beyâna hâcet
olmad#!# üzere Samsun bir ufak iskele olmas#yla yersizlikden dolay# emr-i isti-
rahatleri mü"kil olaca!#ndan ve bu misillü gelen muhâcirînin me"akkat ve
zarûret çekdirilmeyerek hemen istedikleri mahallerde emr-i iskânlar# vesâil-i
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seri‘as#n#n istikmâli mukaddem ve muahhar merhamet-efzâ-y# sünûh ve sudûr
buyurulan irâde-i hazret-i Vekâlet-penâhîleri iktizâ-y# âlîsinden bulundu!un-
dan bunlar#n dahi derdest terkîm olan nüfus defterlerinin hitâm#nda emsâlleri
misillü muhtaclar#na yar#m"ar okkadan nân-# azîz bahâs# olarak yevmiyelerinin
mal sand#!#ndan tesviyesiyle ve nisvân ve s#byân ve ahmâl ve eskâlleri için muk-
tezî araba ve hayvanât#n tedârikiyle Amasya tarîk#yla Sivas cânibine izâmlar#na
mübâderet ve mârru'z-zikr terkîm etdirilen defterlerin dahi takdimine
müsâra‘at k#l#naca!# ve bundan böyle gelecek muhâcirlerin dahi istedikleri
mahallere gönderilip gönderilmemeleri hakk#nda her ne vechile emr u fermân-#
sâmileri isabet-efzâ-y# sünûh ve sudûr buyurulur ise muktezâ-y# celîli üzre
harekete müsâberet olunaca!# muhât-# ilm-i âlem-ârâ-y# âsafâneleri buyurul-
dukda ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 9 Muharrem sene [1]278

*

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Taman $skelesi'nden Ömer Pa"a nâm vapur ile Samsun'a vürûd etmi" olan

Çerkes muhâcirlerinden ve Kabartay Kabilesi'nden Canpolat ve Pe"maf
tak#m#n#n istidâlar# vechile Amasya tarîk#yla Sivas'a sevk ve izâm olunmak
üzere bulunduklar# ve masâr#f-# seferiye vesâirelerinin mikdâr#n# mübeyyin def-
terinin bi't-tanzim gönderilece!i beyân#yla geriden vürûdlar# istihbar olunan
muhâcirînin ne tarafa irsâlleri lâz#m gelece!i suâline dair Canik mutasarr#f#
saâdetli pa"a hazretlerinin tevârüd eden tahrirât# manzûr-# vâlâlar# buyurulmak
üzre leffen irsâl k#l#nm#" olma!la bi'l-mütâlaa cevab yaz#lmak üzere icab#n#n
i"‘âr#yla mezkûr tahrirât#n iâdesi husûsuna himmet buyurmalar# siyâk#nda
tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#.

Fî 27 Muharrem sene 1278
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Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-# emr u i"‘âr-# sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tahrirât

müeddâs# rehîn-i îkân-# çâkerî olmu"dur. Muhâcirîn-i merkûmeden vürûd
edenlerin evvel emirde pasaportlar# al#narak komisyona irsâliyle istidâlar#
vechile hemen Sivas cânibine vürûdu mervî olanlar#n dahi hîn-i vürûdlar#nda ne
mahalli istek ederler ise oraya sevk ve izâmlar#yla iskânlar#n# mutazamm#n
emirnâme-i sâmî-i vekâlet-penâhîleri tastîr buyurulmak üzere keyfiyetin i"‘âr#n#
ve komisyonca dahi sebt-i cerîde olunmas# için me’vâ-y# kadîmleriyle
kabilelerinin isim ve "öhretlerini ve mikdâr-# nüfuslar#n# mübeyyin defterlerinin
irsâlini âmir cevabnâme-i aliyye-i h#dîv-i âzamileri tastîri tezekkür k#l#nm#"
olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 29 Muharrem sene [1]278 / [6 A!ustos 1861]

"zzet
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!ZM!T'!N ÇEPN! KÖYÜNDE MUHAC!R !SKANINA ELVER!"L!
YERLER!N BULUNDU$U

$zmit'e ba#l! Çepni köyünde Çerkesistan'dan gelecek muhâcirler için karar-
la"t!r!lan yerde K!r!m Bahçesaray'dan gelen muhâcirler bulundu#undan 

iskâna uygun yer olmad!#! hakk!ndaki bilginin Defterhâne 
kay!tlar!nca do#rulanmad!#!

7 A%ustos 1861

%zmid Kaymakam! Mustafa Efendi Hazretleri'ne

Cevabnâme yaz!ld!kdan sonra
saâdetli beylikci beyefendi

hazretlerine itâ buyurulmas!.

Yaz#ld# fî 28 Muharrem
Çepni karyesinde bulunan araziye Çerkesistan'dan gelecek otuz hâne

muhâcirînin iskân# mukarrer oldu!u halde her nas#lsa Bahçesaray muhâcir-
lerinden bir tak#m# irsâl k#l#nm#" oldu!undan karye-i merkûmede Çerkeslerin
iskân#na ba"ka yer ve mahal olmad#!# cevaben vârid olan mazbatada beyân ve
i"‘âr olunmu" ise de Defter Emanet-i behiyyesiyle olan muhâbereye nazaran
mahall-i mezkûrede daha muhâcir iskân#na elveri"li yerler oldu!u anla"#ld#!#n-
dan ve i"bu otuz hâne dahi gelmek üzere idü!i rivâyet olundu!undan ba‘d-ezîn
mahall-i mezbûra di!er muhâcir gönderilmeyerek zikr olunan Çerkeslerin
vürûdunda yanlar#na memûr-# mahsûs terfîkiyle mahall-i mezkûra izâm#
komisyon-# mahsûsla bi'l-muhâbere kararla"d#r#lm#" ve keyfiyet ol vechile
cerîde-i mahsûsas#na dahi kayd etdirilmi" olma!la icab#n#n hüsn-i icras# husû-
suna himmet eylemeleri siyâk#nda "ukka. 

30 Muharrem 1278 / [7 A!ustos 1861]

63

327

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:57  Page 327



328

A. MKT. MHM, 230/16

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:58  Page 328



ÇERKES MUHAC!RLER!N!N !ZM!T VE BOLU C!VARINDAK! SAFER!YE
Ç!FTL!$!'NE YERLE"T!R!LMELER!

Köle ve azatl!lar! ile birlikte göçe haz!rlanan Çerkes muhâcirlerin $zmit ve
Bolu civar!ndaki Saferiye Çiftli#i veya durumlar!na uygun istedikleri 

di#er bir yerde iskân edilmeleri için ilgili kaymakaml!klara 
hitâben emir yaz!lmas!n!n uygun görüldü#ü

18 Eylül 1861

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Abd-i ahkarlar# hakîr-i eberleri Çerkes muhâcirlerinden olup Hac# Yakub

Bey ve Hac# Hüseyin ve Mustafa ve maiyyetimizde gulamlar#m#z ile yüz elli göç
iskân edecek adamlar ile burada vekilleri dahi mevcud olup cümlemiz birlikde
$zmid Seferiye Çiftli!i nâm mahalli görüp cümlemiz o mahalli tensib görür isek
o mahalli olmad#!# sûretde kezâ o civarlarda hâlimize cespân bir mahalli be!e-
nildi!i halde iskân eylemekli!imiz için bizlere te"kil olan komisyonumuz taraf#-
na havale buyurularak abd-i ahkarlar#na nizâm# vechile $zmid kaymakam#
taraf#na tekidlice bir k#ta emr-i sâmî inâyet ve ihsân olunmas# niyâz#m#z bâb#n-
da ve her halde lutf ve ihsân efendimindir.

Fî 11 Rebîülevvel sene [12]78

Mustafa El-Hâc Hüseyin Afah Yakub

Muhâcirîn Komisyonu 
cânibinden iktizâs! ifade olunmak 

buyruldu.
Fî 10 Ra. sene [12]78

$"bu arzuhalde Çerâkise'den Mustafa ve Hac# Hüseyin ve Afah Yakub nâm
kimesneler memleketlerinde bulunan köle ve müteallikât-# sâirelerinden ibaret
olarak yüz elli hâne nüfusunun müteheyyi’-i muhâceret bulundu!undan iskân-
lar#na münasib mahal irâe ve tehyi’esi için evvelce kendilerinin geldiklerinden
bahisle cümlesi birlikde iskân olunmak üzere Seferiye Çiftli!i'ni ve uyamad#!#
sûretde o civarda hallerine münasib di!er mahalli gezip görmek üzere gönde-
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rilmelerini istidâ etmi" olduklar#ndan ve o havâli $zmid ve Bolu sancaklar#
miyân#nda bulundu!undan livâeyn-i mezkûreyn dahilinde olan hâli ve münasib
mahallerin irâesiyle intihâb eyledikleri mahalde iskân olunmak üzere keyfiyetin
bâ-mazbata i"‘âr olunmas# husûslar#n# âmir $zmid ve Bolu kaymakamlar#na
hitâben iki k#t‘a emirnâme-i sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhileri tastîri bâb#nda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 11 Rebîülevvel sene [12]78

Muhâcirîn Komisyonu

*

%zmid ve Bolu kaymakamlar!na
Muhâcirîn-i Çerkes'den Mustafa ve Hac# Hüseyin ve Afah Yakub nâm

kimesnelerin memleketlerinde bulunan köle ve müteallikât-# sâireleri yüz elli
hâne nüfusdan ibaret olduklar# halde müteheyyi’-i muhâciret olduklar#ndan
kendilerinin Seferiye Çiftli!i'nde veyâhûd di!er bir münasib mahalde iskân
olunmalar# hakk#nda vukû bulan istidâlar# üzerine keyfiyet Muhâcirîn
Komisyonu Riyâseti'ne lede'l-havale bunlar o tarafa izâm olunaca!#ndan
mezkûr Seferiye Çiftli!i'ni ve uyamad#!# sûretde o civarda hallerine münasib ve
iskânlar#na elveri"li di!er mahalleri gezip görmek üzere $zmid ve Bolu sancak-
lar# dahilinde bulunan hâli ve münasib mahallerin yanlar#na münasib adamlar
terfîkiyle irâesi ve intihâb eyledikleri mahalde iskân olunmak üzere keyfiyetin
i"‘âr olunmas# lâz#m gelece!i Muhâcir Komisyonu Reisi devletlü pa"a hazretleri
taraf#ndan bâ-ilâm ifade olunmu" ve keyfiyet Bolu kaymakam#na dahi
bildirilmi" olma!la ber-minvâl-i muharrer icab#n#n icras#yla keyfiyetin i"‘âr#
husûsuna himmet eylemeleri siyâk#nda "ukka.

Fî 13 Rebîülevvel sene [12]78 / [18 Eylül 1861]

330

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:58  Page 330



331

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  16:59  Page 331



332

A. MKT. DV, 202/41

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:01  Page 332



DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N URFA C!VARINDA !SKÂN ED!LMEK
!STEKLER!N!N YER!NE GET!R!LMES!

Urfa civar!nda iskân edilmek isteyen Da#!stan muhâcirlerinden ellerinde
fakirlik pusulas! bulunanlara günlük yiyecek bedeli verilmek sûretiyle 

güzelce yerle"tirilmeleri için Haleb valisi, $skenderun müdürü ve 
Urfa mutasarr!f!na hitâben gereken emirlerin gönderilmesi

29 Eylül 1861

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Da!#stan muhâcirlerinden ve Hoca Hisar Efendi tak#m#ndan on üç hâne

k#rk üç nüfus Urfa cânibinde iskân etdirilmeleri husûsunu istidâ etmi"
olmalar#yla bunlar mahall-i mezkûrda iskân etdirilmek üzere $skenderun $ske-
lesi'ne sevk ve izâm olunacaklar#ndan ve kendileri "âyân-# muhterem kavimden
olduklar#ndan ber-mûceb-i talimât-# seniyye hüsn-i iskân ve îvâlar#yla husûl-i
iskânlar#na de!in yedinde fukara pusulas# bulunanlara yevmî yar#m"ar k#yye
nân-# azîz veya bedelinin itâ ve iâne-i mümkinenin icras#yla ashâb-# hayr ve
servete dahi te"vikât ifâ olunmas#n# mutazamm#n Urfa mutasarr#f# saâdetli
pa"aya ve müreffehen imrâr ve izâmlar# hakk#nda dahi Haleb valisi devletlü
pa"a hazretleriyle $skenderun müdürüne hitâben iktizâ eden evâmirnâme-i
sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîr buyurulmas# bâb#nda emr u fer-
mân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 24 Ra. sene [1]278 / [29 Eylül 1861]

"zzet
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DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N HARPUT C!VARINDA
YERLE"T!R!LMES!

Sivas'ta geçici olarak ikâmet ettirilen otuz hânelik Da#!stanl! Tekay kabilesi
muhâcirlerinin Harput civar!nda yerle"tirilerek çocuklar!n!n Harput $dadi

Mektebi'ne kaydolunmas! isteklerinin kabul edildi#ine dair
9 Ekim 1861

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Tekay kabilesinden Da!#stan muhâcirlerinden olup Dersaâdet'e nakl ve

hicret ve bu tarafdan Sivas cânibine gönderilmi" ve yedi mâhdan beri Sivas
cânibinde müsâfereten ikâmet üzre olup nizâm-# cedîd üzre Harput Eyaleti
taraf#na nakl-i hâne ve azîmet edeceklerimizden nakillerimize ruhsat verilme-
sine dair Sivas Eyaleti Mutasarr#f#'na ba"ka ve Harput Eyaleti dahilinde
be!endi!imiz mahalde iskân olunmak üzere otuz hâne mikdâr# muhâcirînin
evvel-be-evvel iskân#na dair Harput Mutasarr#f#'na ba"ka ve on iki ve on üç
ya"#nda iki nefer evlâdlar#m olup bunlar#n dahi Dersaâdet veyâhûd Sivas ve
Harput câniblerinde olan mekâtib-i idâdiye-i "âhânenin birine dehâlet olunmak
ve ol vechile sâye-i "âhânede hüner ve marifet tahsil olunmak üzere icab#n#n
icras#na dair ber-vech-i niyâz emirnâme-i sâmileri tastîri husûsuna müsâade-i
aliyyeleri erzân buyurulmak bâb#nda emr u fermân hazret-i veliyyü'l emrindir.

Fî 17 Zilkâde sene [12]77

Muhâcir Komisyonu reisi 
devletlü pa#a hazretleri
iktizâs!na himmet buyuralar 

deyu buyruldu
Fî 18 Za. sene 1277

Sahib-i arzuhal Mir Ufucuk nâm kimesne otuz hâne nüfusdan ibaret olduk-
lar# halde mukaddemce li-ecli'l-iskân Sivas cânibinden sevk ve izâm olunarak ol
tarafda müsâfereten ikâmet etmekde iseler de kendilerinin Harput cânibine

66

335

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Mir Ufucuk kabile-i Tekay
Muhâcirîn-i Da&$stan

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:02  Page 335



nakl ve izâmlar#yla orada usûl-i cedîde üzere bi'l-iskân iki nefer çocuklar#n#n
Dersaâdet veyâhûd Sivas ve Harput mekâtib-i idâdiyesi "âkirdân# zümresine
ilhâk# husûsunu istidâ etmi" ve komisyonca lede't-tezekkür Harput taraf#nda
bunlar#n iskânlar#na elveri"li hâlî mahaller bulunaca!#ndan usûl-i mukarrere-i
cedîdenin i"‘âr#yla ona tevfikân orada iskân ve îvâlar# z#mn#nda Harput ve mü-
reffehen nakl ve izâmlar#na itina ve dikkat olunmas# emrinde dahi Sivas
mutasarr#flar#na hitâben iki k#t‘a emirnâme-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî-
lerinin tastîr buyrulmas# muvâf#k-# re’y ve müsâade-i aliyye-i h#dîv-i âzamileri
buyrulur ise ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 19 Zilkâde sene [1]277
Muhâcirîn Komisyonu

*

Harput Mutasarr!f! Veysi Pa#a ile Sivas Mutasarr!f! Ahmed Pa#a'ya
Da!#stan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce li-ecli'l-

iskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmu" ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmu" olan otuz hânenin Harput cânibine nakl ve izâm olu-
narak oralarda münasib bir mahalde iskânlar#yla iki nefer çocuklar#n#n dahi
mahallî mekteb-i idâdiyesi "âkirdân# silkine idhali Mir Ufucuk nâm kimesne
taraf#ndan istidâ olunmu" ve Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle bi'l-muhâbere
is‘âf-# istidâlar# münasib göründü!ü beyân ve ifade olunarak bunlar#n Harput'a
izâmlar# Sivas Mutasarr#f# saâdetli pa"aya bildirilmi" olma!la muhâcirîn
hakk#nda bu defa ittihâz olunup karîben i"‘âr olunacak olan ahvâle tevfikân
bunlar hakk#nda dahi muâmele-i lâz#menin icras#yla beraber mezkûr çocuklar#n
mekteb-i mezkûra ilhâk# husûsuna himmet eylemeniz siyâk#nda "ukka.

[Da!#stan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce li-
ecli'l-iskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmu" ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmu" olan otuz hânenin] Harput'da iskânlar# istidâs#nda
olduklar# komisyon-# mahsûs'da ifade olunmu" ve keyfiyet Harput Mutasarr#f#
saâdetli pa"aya bildirilmi" olma!la merkûmlar#n azîmetine irâe-i ruhsatla
müsterîhan mahall-i mezbûra izâmlar# husûsuna himmet eylemeleri siyâk#nda
"ukka.

Fî 4 Zilhicce sene [1]277
*
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Makam-! âlî-yi Sadâret-i uzmâ'ya

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Da!#stan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce li-ecli'l-

iskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmu" ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmu" olan otuz hânenin Harput cânibine nakl ve izâm olu-
narak münasib bir mahalde iskânlar#yla iki nefer çocuklar#n#n dahi mahallî
mekteb-i idâdiyesi "âkirdân# silkine idhali Mîr Ufucuk taraf#ndan istidâ ve bun-
lar#n Harput'a izâmlar# Sivas Mutasarr#f# saâdetli Ahmed Pa"a'ya i"‘âr ve inbâ
olundu!u beyân-# âlîsiyle muhâcirîn hakk#nda ittihâz buyurulup karîben i"‘âr
olunacak usûle tevkifân bunlar hakk#nda dahi muâmele-i lâz#menin icras#yla
beraber mezkûr çocuklar#n mekteb-i mezkûra ilhâk# fî 21 Zilhicce sene [1]277
tarihiyle tastîr ve tesyâr buyrulup Çermik'e tâbi‘ Hamran nahiyesinde fî 17 S.
sene [1]278 tarihinde hâme-ârâ-y# ta‘zîm ve terkîm olan emirnâme-i sâmide
emr u fermân buyurulmu" olmas#yla ve mîr-i mûmâileyh dahi ba‘dehû hanehâ-
y# merkûmeyi celb etmek ve irâe olunacak mahalli evvel emirde mü"âhede eyle-
mek üzere nezd-i âcizîye gelmi" bulunmas#yla icab edenlerle bi'l-müzâkere
hanehâ-y# merkûmenin Malatya Kazâs# havâlisinde iskânlar# tasvib ve tensib
olunarak ol bâbda kazâ-y# mezkûr müdür ve meclisine tahrirât-# mahsûsa tastîr
ve memûr-# mahsûs tayiniyle mîr-i mûmâileyhle beraber tesyîr k#l#nm#" olma!la
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 19 Saferü'l-hayr sene [1]278

*
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Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Da!#stan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup Sivas'dan Harput

cânibine gönderilecek olan otuz hânenin Malatya Kazâs# havâlisinde tavtînleri
kararla"t#r#lm#" idü!i ifadesine dair Harput Mutasarr#f# saâdetli pa"a taraf#ndan
cevaben vârid olan tahrirât manzûr-# vâlâlar# buyrulmak üzere leffen irsâl k#l#n-
m#" oldu!u beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#.

Fî 3 Rebîülâhir sene 1278

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-# emr u irâde-i aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tahrirât

müeddâs# rehîn-i îkân-# çâkerî olmu" ve muhâcirîn-i merkûmenin mezkûr
Malatya Kazâs# havâlisinde tavtînlerinin kararla"d#r#lmas# ayn-# isabet olup
hemen mahall-i mezkûrda sürat-i hüsn-i iskân ve îvâlar# ve talimât-# cedîde
ahkâm#na mürâcaatla tesviye-i husûsâtlar#n# âmir cevabnâme-i sâmî-i cenâb-#
vekâlet-penâhîleri tastîri bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Rebîülâhir sene [1]278 / [9 Ekim 1861]

"zzet
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B!GA SANCA$I'NDA !SKÂN OLUNAN DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N
ERZURUM, KARS VE MU"'A G!TME !STEKLER!

Da#!stan halk!ndan olup Biga Sanca#!'nda iskân olunan muhâcirlerin kendi-
lerinin so#uk ülke insanlar! olduklar! ve buran!n mevsimiyle 
uyu"amad!klar!ndan bahsederek Erzurum, Kars ve Mu"'ta 

yerle"tirilen hem"ehrilerinin yan!na gitme istekleri
14 Ekim 1861

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Da!#stan ahalisinden Biga Sanca!#'nda iskân olunan muhâcirîn taraf#ndan

verilip leffen takdim k#l#nan arabiyyü'l-ibare müzekkirelerde kendileri mahall-i
bâride ahalisinden olduklar#ndan Biga havâlisinin âb u havas#yla imtizâc ede-
meyerek ekserisi telef ve ber-hayat kalanlar# dahi tîr-i ilel ve emrâza hedef
olmu" ve bunlar#n zindegân ve idareleri âb ve hâce-i me’vâ-y# kadîmelerine
mü"âbih bir mahalle nakillerine muhtac olup ekser hem"ehrileriyle dahi
Erzurum Eyaleti dahilinde kâin ve memleket-i kadîmelerine mü"âbih olan Kars
ve Mu" sancaklar#nda tavattun etmi" olduklar#ndan ve zaten fakîrü'l-hâl bulun-
duklar#ndan bahisle kendilerinin dahi livâeyn-i mezkûreynden birinde iskân
olunmak üzere nakil ve izâmlar# istirham olunmu" ve baz# rivâyet dahi bu
merkezde görünmü" ise de bunlar#n böyle âb u havas#yla adem-i imtizâcdan
telefiyât ve kesret üzere hastalar# olup olmad#!# mahallinden istilâm olunarak
mukârin-i s#hhat ise h#fzen li'n-nüfus is‘âf-# istidâlar# münasib gibi mütâlaa k#l#n-
m#" olma!la icra-y# iktizâs# bâb#nda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 9 Rebîülâhir sene [1]278 / [14 Ekim 1861]
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ÇERKES, "EK! VE "!RVAN MUHAC!RLER!N!N S!VAS, ERZURUM,
!STANBUL VE MED!NE'YE GÖNDER!LD!KLER!

Çerkes ve %eki ve %irvan halk!ndan Rusya vapuru ile Trabzon'a gelen bin yüz
yetmi" iki nüfustan bir k!sm!n!n Sivas'ta di#er k!sm!n!n Erzurum'da 

baz!lar!n!n ise Medine, $stanbul ve Trabzon'da ikâmet etmek 
isteklerinin yerine getirildi#ine dair Trabzon 

Eyalet Meclisi'nin karar!
30 Ekim 1861

Makam-! âlî-yi cenâb-! Vekâlet-penâhî'ye
Leffen takdim-i pî"gâh-# sâmî-i cenâb-# vekâlet-penâhîleri k#l#nan pusula

nât#k oldu!u üzere zîr-i cenâh-# müstelzimü'l- felâh-# saltanat-# seniyyeye fer-
sûdegî-i çehre-i dehâlet arzusuyla Çerkes ve %eki ve %irvan ahalisinden olup bu
kere Rusya vapuruna râkiben Trabzon'a tevârüd eylemi" olan bin yüz yetmi" iki
nüfus muhâcirînden bin on bir neferi taallukât ve akrabalar#n#n Sivas'da bulun-
mas# cihetiyle oraya ve yüz yirmi dört neferi Erzurum cânibinde iskân etmek
üzere eyalet-i merkûme taraf#na ve yirmi neferi Medine-i Münevvere ve ikisi
Deraliyye'ye ve on be" neferi Trabzon'da ikâmet etmek istidâlar#nda bulunduk-
lar#ndan e!erçi zikr olunan bin on bir neferin kable'l-istizân Sivas'a izâmlar#
hakk#nda baz# mertebe tereddüd olunmu" ise de muhâcirîn-i merkûmenin sagîr
ve s#byânlar# ziyâdece olup olunacak istizân#n vürûd-# cevab-# âlîsine de!in bir
müddet burada iskân olunduklar# halde iskânlar#na lây#kl#ca mahal bulunama-
mak cihetiyle bilâhere dûçâr-# sefâlet olacaklar#ndan ba"ka ileride mevsim-i "itâ
takarrüb etmekde oldu!undan bir ayak evvel akraba ve müteallikâtlar#na
muvâsalat# arzu eylediklerinden ve bir müddet tevkif olunsalar dahi nân-# azîz
bedeli hayli masâr#f vuku‘u derkâr bulundu!undan "u illetler üzerine âcilen
izâmlar# tensib olunarak merkûmun bu kere eyalet-i merkûme cânibine izâm
olunmak üzere vapura irkâben Samsun $skelesi'ne irsâl k#l#nm#" ve Erzurum
taraf#na gitmekli!e hâhi"ker olduklar# beyân olunan yüz yirmi dört neferi dahi
ber-mûceb-i talimât-# seniyye bârgir ucûrâtlar#n#n itâs#yla Erzurum'a gönde-
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rildikleri gibi Medine-i Münevvere ve gerek Dersaâdet'e azîmete tâlib olanlar
ile Trabzon'da ikâmeti emel eden otuz yedi neferi dahi kezâlik vapura irkâben
der-bâr-# âliye izâm olunduklar#n#n beyân#yla terkîm ve takdim-i mazbata-i
âcizânemize ibtidâr olunma!#n ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.

Fî 25 Rebîülâhir sene [1]278 / [30 Ekim 1861]

*
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ve di&er vilâyet meclisi azâlar$n mühürleri

Nüfus

1011Çerkes muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a bi'l-vürûd vapu-
ra râkiben kabileleri orada olmas# cihetiyle Samsun tarîk#yla
Sivas'a izâm k#l#nan

124%eki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a vürûd ile ber
mûceb-i talimât Erzurum'a izâm k#l#nan

20%eki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a vürûd ile Medine-i
Münevvere'ye azîmet edecek olan

2%eki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a bi'l-vürûd Der-
saâdet'e izâm olunan

15%irvanl# olup Trabzon'da ikâmetlerini taleb etmi" iseler de ikâmet-
lerine müsâade buyurulmayarak kezâlik Dersaâdet'e izâm k#l#-
nan

1172[Yekûn]

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:08  Page 346



347

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:09  Page 347



348

A. MKT. UM, 515/52

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:10  Page 348



ANAPA VE ÇERKES MUHAC!RLER!N!N HAVASI UYGUN OLAN
BÖLGELERE YERLE"T!R!LMELER!

Anapa ve Çerkes muhâcirlerinin Trabzon'dan Samsun yoluyla Sivas'a gönde-
rilmekten vazgeçilerek Urfa, Diyarbak!r ve Van taraflar!na 

yerle"tirilmelerinin uygun olaca#!
1 Ocak 1862

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Anapa ve Çerkes muhâcirlerinden olup Sivas'da iskân olunmak arzusuyla

Trabzon'a gelmi" olan yetmi" dokuz neferin ne sûretle sevk ve izâm k#l#nm#"
oldu!u ifadesine dair Trabzon vâlisi devletlü pa"a hazretlerinin cevaben vârid
olan tahrirât# manzûr-# vâlâlar# buyurulmak üzere leffen irsâl k#l#nm#" idü!ü
beyân#yla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr k#l#nd#.

Fî 28 Cemâziyelâhir sene 1278

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Zîver-i enâmil-i tevkîr ve tefhîm olan i"bu fermânnâme-i âlî-i Hidiv-i âzami-

leri me’âl-i sâmisi ve melfûf tahrirât müeddâs# rehîn-i îkân-# çâkerânem olmu"-
dur. Tahrirât-# mezkûre me’âline nazaran bu kere Trabzon'a gelmi" olan yetmi"
dokuz nüfusun li-ecli'l-iskân Sivas cânibine gönderildi!i anla"#lm#" olup ancak
Sivas Eyaleti'nde muhâcirînin kesret üzere cemiyetlerinden dolay# müceddeden
vürûd edeceklerin Urfa ve Diyarbekir ve Van taraflar#na sevk ve izâmlar#
makam-# mu‘allâ-y# vekâlet-i mutlakalar#ndan mukaddemce emr u i"‘âr olun-
mu" oldu!undan ve Sivas dahi Diyarbekir ve Urfa yolu üzerinde bulundu!un-
dan sâlifü'l-beyân bu kere gelmi" olan muhâcirlerin ve bundan sonra oralara
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vürûd edeceklerin Urfa ve Diyarbekir taraflar#na sevk olunmalar# husûsunun
Sivas Mutasarr#fl#!#'yla Trabzon vâlisi devletlü pa"a hazretlerine emr u i"‘âr
buyrulmas# bâb#nda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî selh-i Cumâdessâni sene [1]278 / [1 Ocak 1862]
"zzet

*

Makam-! âlî-yi cenâb-! Vekâlet-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Anapa ve Çerkes muhâcirlerinden ve Devin ve Vesni kabilelerinden olup

Sivas'da iskân etmek arzusuyla Trabzon'a gelmi" olan sagîr ve kebîr ve zükûr ve
inâs yetmi" dokuz nefer muhâcirîn Samsun tarîk#yla mahall-i mezkûra irsâl
k#l#nm#" olup ancak bu kere 52 numara ile murakkam ve fî 29 Cumâdelulâ sene
[12]78 tarihiyle müverrah ve muntazam "eref-bah"-# farak-ta‘zîm olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-# Hidiv-i âzamilerinde Sivas'da muhâcirînin cemiyeti
tekessür etmesine ve Urfa ve Diyarbekir taraflar#n#n havas# itidâl üzere olup
muhâcirînin iskân#na elveri"li mahal bulunmas#na mebnî muhâcirîn-i
merkûmeden bundan böyle geleceklerin yanlar#na bir süvâri terfîk olunarak
mahall-i mezkûrda veyâhûd Van taraflar#na izâm ve tesvîk k#l#nmalar# ve bun-
lar#n bu tarafa vürûdlar# havalar#n fenal#!#na ve yollar ve da!lar#n kapan#kl#!#-
na tesadüf eyledi!i halde yollar aç#l#ncaya kadar Trabzon'da meks ü ikâme
etdirilmeleri emr u fermân buyurulmu" ise de bu aral#k havalar#n oldukca
mutedil bulunmas# cihetiyle e!erçi Sivas'da iskân olunacak mahal olmad#!#
halde oradan do!ruca irâde-i aliyye-i Hidiv-i efhamileri üzere mahall-i mezkûra
hüsn-i sevk ve izâmlar# husûsu ol bâbda olan emirnâme-i ulyâlar# sûretinde lef-
fiyle keyfiyet Sivas mutasarr#f# saâdetli pa"aya i"‘âr k#l#nm#" ve bundan böyle
geleceklerin dahi t#bk# irâde-i aliyye-i Hidivîleri üzere icabât-# mukteziyelerinin
icras#na mübâderet k#l#naca!# derkâr bulunmu" olma!la ol bâbda ve her halde
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 10 Cumâdessâniye sene 1278
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ABAZIH MUHAC!RLER!N !SKÂNI !Ç!N UYGUN BÖLGELER 
ARA"TIRILMASI

K!r!m ve Çerkesistan muhâcirlerinden sonra Abaz!h kabilesinden de elli bin
kadar muhâcirin Osmanl! topraklar!na göç etmesine karar verildi#inden, 

bunlar!n iskânlar! için bütün vilâyetlere genelgeler gönderilerek 
tesbit edilen bo" arazilere aid defterlerinin haz!rlanmas!

8 Aral#k 1863

Tarife hâcet olmad#!# vechile K#r#m ve Çerkesistan'dan "imdiye kadar
Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye birçok muhâcirîn gelmi" ve gelmekde bulunmu"
oldu!u misillü Abaz#h Kabilesi'nden bu defa dahi elli bin kadar nüfusun
Memâlik-i Saltanat-# Seniyye'ye hicret etmelerine karar verilmi" idü!i tahkik
edilmi" olup Cenâb-# Hak müterakki ve müzdâd buyursun. Saltanat-#
Seniyye'nin tebea-i kadîmesi kendisine kâfi ise de devlet-i müeyyede-i
$slâmiye'nin zîr-i merhamet ve himâyet-i celîlesine iltica emeliyle terk-i evtân ve
istidâ-y# sahâbet ve ihsân eden nüfus-# kesîreyi reddetmek "ân-# ma‘âlî-ni"an-#
Hilâfet-i Kübrâ'ya muvâf#k olmayaca!#na mebnî bunlar#n dahi kabul-i arzu-
lar#yla beraber vusûllerinde kendilerinin müteferrikan iskân# için münasib ve
hâli mahaller olup olmad#!#n#n ve sûret-i tavtîn ve ikâmeleri ne yolda olaca!#n#n
lâz#m gelen mahaller memûrîn-i kirâm# taraflar#ndan istilâm#yla gelecek ecvi-
beye göre icab#na bak#lmas# Encümen-i Mahsûs-# Vükelâ'da tensib olunarak
mûcebince keyfiyet sâir hükûmât-# mevki‘iyeye bildirilmi" ve e!erçi muhâcirîn
ibtidâ-y# emirde sâir ahali ile mahlûtan ikâmete yana"mam#" iseler de muahha-
ran bunda bir gûne mahzûr olmad#!#n# derk ve iz‘ân ve o yolda terk ve tahvil-i
efkâr ve ezhân eyleyerek hatta "u hâl geçende bâ-muharrerât-# umûmiye her
tarafa i"‘âr ve ihtar k#l#nm#" olma!la oraca dahi bi'l-etraf tahkikât ve tedkikât
icras# ve sûret-i hâlin elviye-i mülhaka kaymakamlar#ndan dahi istizâh# ile zîr-i
idarelerinde öyle arazi-i hâliye ve münasibe var m#d#r ve oldu!u takdirde ne
kadar nüfus gönderilmesi lâz#m gelir ve bir de i"‘âr-# ahîr vechile ahalisi az ve
arazisi çok olup da üçer be"er ve onar hâne olarak muhtelitan îvâ ve iskân
"art#yla ne kadar nüfus iskân# kâbil olabilir ve gönderilecek hânelerin talimât-#
mahsûsas# vechile tavtîn ve iskânlar# ne sûretde olmak iktizâ eder buralar#n#n ve
bir de sahibi nâ-mevcud olup "unun bunun bilâ-sened yed-i zabt#na geçirmi"
oldu!u hayli arazi bulunaca!# cümle-i tahkikâtdan idü!ine ve o makûle arazi ise
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mîrînin hakk# olmak icab edece!ine mebnî onlar dahi bi't-tedkik hemen ahvâl-i
sahihas# tahkik edilerek keyfiyetlerinin mufassalan i"‘âr#yla beraber her bir
mahal ve kazâ ve nahiyeleri ve derece-i imkâniyesi gösterilerek kemâl-i süratle
defterinin dahi tesyâr olunmas# siyâk#nda "ukka tastîr ve tesyîr k#l#nd#.

Fî 26 Cemâziyelâhir sene [1]280 ve fî 26 Te"rin-i sâni sene [12]79 / [8 Aral#k
1863]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N !SKÂNI !Ç!N !SL!MYE SANCA$I'NDA
UYGUN YERLER!N ARA"TIRILMASI 

Trabzon'da bulunan Çerkes muhâcirlerin, $slimye Sanca#!'nda deniz kenar!n-
da yerle"tirilme isteklerinin uygun olup-olmad!#!n!n iskân sorumlusu 

Nusret Pa"a taraf!ndan ara"t!r!larak bildirilmesi
31 May#s 1864

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Çâkerleri ahali-yi Çerâkiseden ve Zisu kabilesinden olup bir müddetden

beri Dersaâdet'de bulunarak sâye-i ihsân-vâye-i cenâb-# Padi"ahî'de baz#
hizmetlerde dahi istihdam olunmu" kul ve bendelerinden olup bu defa Çerke-
sistan'#n bozulmas# üzerine orada bulunan vâlidem ihtiyara câriyeleriyle köle ve
familya ve taallukât-# çâkerânem yüz hâneden ibaret muhâciren ila'llâhi Teâlâ
Trabzon'a gelmi" olduklar#ndan $slimye Sanca!# dahilinde bir münasib mahalde
iskân olunmalar#n# istirham Komisyon Riyâset-i Celîlesi'ne arîza-i çâkerânem
takdim k#l#nm#" ise de $slimye Sanca!#'nda yüz hâne de!il hiçbir hâne iskân ede-
cek mahal kalmad#!# cevab# verilmesi üzerine çâkerleri suâl ve tahkik
eyledi!imde sancak-# mezkûrede F#nd#kl# ile Davudlu aras#nda yüz hâneyi ida-
reye kâfi bir mahal oldu!u haber al#nm#" ve kabile-i çâkerânem ise derya
kenar#nda do!up büyümü" bir halk oldu!undan içeri taraflar#n âb u havalar#
yaramayaca!#ndan mercûdur ki $stanbul Bo!az#'ndan ta sancak-# mezkûra
kadar derya kenar#nda veya bir iki on veya be" saat mesafede bulunan arazi-i
hâliyeler gezdirilerek intihâb ve ittihâz eyledi!imiz mahalde emr u iskân#m#z
husûsuna müsâade-i âlî-i cenâb-# Sadâret-penâhîlerinin "âyân#yla bir k#t‘a
emirnâme-i sâmî-i Vekâlet-penâhîlerinin tastîr ve itâs# niyâz#m bâb#nda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 4 Zilhicce sene [1]280 / [11 May#s 1864]

Çerkes Zisu "brahim Bey

*
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Nusret Pa#a'ya emirnâme

Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Zisu kabilesinden $brahim Bey'in takdim
eyledi!i arzuhalde bu kere Trabzon'a gelmi" ve yüz hâneden ibaret bulunmu"
olan kabile ve taallukât#n#n $slimye Sanca!# dahilinde kâin F#nd#kl# ve Davudlu
nâm mahaller aras#nda bulunan yoz ve hâlî arazide ve yâhûd sevâhilde müna-
sib bir mahalde iskân olunmalar# istidâ k#l#nm#" ve keyfiyet $slimye
Kaymakaml#!#'ndan bâ-telgraf istilâm olunmu" olma!la arazi-yi mebhûse bun-
lar#n iskânlar#na kâfi ve hâlî midir ve olmad#!# halde oralarda di!er münasib
mahal var m#d#r "uralar#n#n bi'l-etraf tahkikiyle inhâs#na himmet eylemeniz
siyâk#nda "ukka.

[31 May#s 1864]
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TRABZON EYALET!'NDE !SKÂN OLUNAN MUHAC!RLER!N M!KTARINI
BEL!RTEN L!STE HAZIRLANMASI

Trabzon Eyaleti'nde iskân olunan muhâcirler için cetvel haz!rlanarak muhâcir
esirlerinin al!m-sat!mlar!n!n yasaklanmas!na dair emir gönderildi#i

23 Haziran 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Trabzon Eyaleti dahilinde iskân olunan muhâcirîn cedvelinin tanzim ve
irsâli ve üserâ-y# muhâcirînin men‘-i bey‘ ve "irâs# hakk#nda gönderilen muhar-
rerât-# senâverîye cevaben eyalet-i mezkûre valili!inden ve Lazistan
Mutasarr#fl#!#'ndan mevrûd iki k#ta tahrirât melfûfât#yla beraber tesyîr-i sûy-#
vâlâlar# k#l#nm#" olma!la bunlar#n mütâlaas#yla komisyonca iktizâs#n#n icra ve
ifade ve evrak-# merkûmenin iâdesi menût-# himmet-i behiyyeleridir.

28 Muharrem 1282 / [23 Haziran 1865]
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ERZURUM'DA BULUNAN ÇEÇEN MUHAC!RLER!N !SKÂN 
YERLER!NE SEVK!

Erzurum'da toplanarak Kars'taki kafile ba"kanlar! General Musa Bey ad!ndaki
"ah!s gelmedikçe bir tarafa gitmeyeceklerini bildiren Çeçen muhâcirlerin, 

zor kullan!larak iskân yerlerine sevkedilebilecekleri
3 A%ustos 1865

Nusret Pa#a'ya cevabnâme-i telgrafî

Fî 27 S. sene [12]82 tarihli telgraf mektublar# görüldü.
E!erçi ol bâbda Erzurum'a tecdid-i vesâyâ olunmu" ise de oradan al#nan tel-

grafnâme me’âline göre Erzurum'a gelen kafilenin rüesâs# Kars'dan vürûduna
muntaz#r olduklar# ümerâ gelmedikce ileriye hareket etmeyeceklerini sûret-i
kat‘iyyede ifade edip taraf#n#za beyân-# hâl k#l#nm#" ise de henüz cevab# zuhûr
etmedi!i bildirilmi" ve binâberîn i"in iki tarafl# tutulmas# taht-# lüzûmda
görülmü" olma!la seri‘an bi'l-mükâtebe hüsn-i #slâh-# esbâb-# sevkiyyeye him-
met ve itina eylemeniz matlûbdur. 

Fî 6 Ra. Sene [12]82
*

Mektub Gönderen Merkez: Erzurum

Erzurum'da y#!#l#p General Musa Bey gelmedikce bir tarafa gitmeyen
Çeçen muhâcirleri dört bine karîb olup devlet ve milletce eyledikleri zâyiât
"öyle dursun istihkâmât için dahi be" bin kadar asâkir-i redîf mevcud oldu!un-
dan ve muhâcirîn-i merkûmûnun mizâc ve me"vâlar# icab#nca az "eyden
çukas#n# ç#kararak kavga ile nihayetü'l-emr bir fenal#k hudûs-# akreb me’mûl
olup e!erçi bir saat evvel merkezlerine sevk edilmek için ya mûmâileyh Musa
Bey'in buraya gönderilmesi veyâhûd kendisinin bizzat gelmesi saâdetli Nusret
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Pa"a'ya yaz#ld# ise de ona da cevab al#namad#!#ndan ve mesbûk olan arz ve i"‘âr-#
çâkerânem vechile bunlara sûret-i cebriye gösterilmedikce bir ayak ileri git-
meyeceklerinden bu bâbda ne vechile hareket edilmek lâz#m gelece!inin
istizân#yla Cenâb-# Hak h#fz eylesin bir fenal#k zuhûr ederse mes’ul olmamak
için arz ve i"‘âra ictisâr eyledim. Fermân.

Fî 22 Temmuz sene [12]81 [3 A!ustos 1865]
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ÇEÇEN MUHAC!RLER!N S!VAS'IN KOÇG!R! SANCA$I !LE HAF!K
KAZÂSI'NDA !SKAN ED!LD!KLER!

Osmanl! topraklar!na göç edecek olan ve otuz bin nüfustan olu"an Çeçen
muhâcirlerin iskânlar!na nezâret etmek üzere Dâr-! %ûrâ-y! Askerî azas!

Nusret Pa"a'n!n tayin edildi#i, bu muhâcirlerden be" yüz hânelik 
grubunun Sivas Eyaleti'nde uygun ve verimli araziye 

sahip olan Koçgiri Sanca#! ile Hafik Kazâs!'na 
iskân edilerek ihtiyaçlar!n!n kar"!land!#!

31 A%ustos 1865

Makam-! Celîl-i Hazret-i Vekâlet-penâhi'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Daire-i umûr-# Dahiliyeden "eref-tastîr k#l#n#p iki yüz sekiz numara i"areti

ve fî 17 Zilhicce sene [12]81 rakam# ile murakkaman ve müzeyyenen tesyîr
buyurulan emirnâme-i cenâb-# mu‘allâ penâhilerinde otuz bin nüfusa karîb bir
hey’et ve cemiyet olup Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye hicret edecek Çeçen
kabilesi halk#n#n sevk ve nakline ve sûret-i iskânlar#na nezâret eylemek üzere
Dördüncü Ordu-y# Hümâyûn'dan refâkatine verilen baz# küçük zâbitler ile Dâr-#
%ûrâ-y# Askerî azâs#ndan saâdetli Nusret Pa"a bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i
Padi"ahî tayin buyuruldu!u ve bunlardan be" yüz hâne nüfusun iskân#na Sivas
Eyaleti'nde elveri"li arazi bulundu!u beyân-# sâmisiyle ve kabile-i mezkûre hay-
vanât ve edevât-# zirâiyeden müsta!nî bulunmalar#yla havâli-i mezkûra
vusûlüne kadar enderûn-# eyaletde münasib arazinin "imdiden tefrik ve tesviye-
si ve vusûlünde aç#kda kalmayacak sûretde müsâra‘aten mevâki‘ ve levâz#m-#
iskâniyenin istihzâr# emr u fermân buyurulmu"dur. Evvelce mütecâsir-i takdimi
oldu!um cevab-# arîza-i çâkerânemde eyalet-i mezkûrede mevcud bulunan
nüfus-# muhâcerenin kâmilen husûl-i iskân ve îvâlar# icra ile beher nüfus için
birer keyl-i $stanbulî tohumluk ahali taraf#ndan zer‘ etdirilerek vakt-i hasada
öküz ve edevât-# malzemeleriyle al#nacak mahsulün taraflar#na itâ k#l#naca!#
misillü sevâhil-i Çerâkise'den nakl ve sevk olunacak kabâil-i muhâcirîn için dahi
eyalet-i mezkûrenin hâvî oldu!u elviye ve kazâ ve nevâhîsinde münasib hâne-
ler in"â ve mârru'z-zikr beher nüfusa birer keyl tohum ekdirilip vürûdlar#na
intizâr k#l#nd#!# hâmegüzâr-# arz ve inhâ olunmu"du. Emirnâme-i aliyye-i
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efhamilerini müteâkiben pa"a-y# mûmâileyh taraf#ndan hanehâ-i merkûmenin
derûn-# eyaletde nerelere iskân# ve teferruât# isti"âr#n# mutazamm#n mevrûd iki
k#t‘a tahrirâta mülhakât-# merkûmeden Koçgiri Sanca!#'yla Hafik Kazâs# mün-
bit ve mahsuldâr ve hatab kat‘ olunacak cibâli yak#n olup suhûletle nakl ve ten-
zil etdirilece!i be-dîdâr oldu!undan ve râh-# rastlar# bulundu!undan hanehâ-y#
merkûmeden üç yüz on hânesi li ecli'l-iskân sanca!-# mezkûre ve yüz doksan
hânesi Hafik Kazâs#'na do!ruca sevk ve isbâl olunmas# cevab# i"‘âr k#l#nmas#yla
bi mennihî teâlâ vusûllerinde müheyyâ olan hânelere ikâme ve ik‘âd ve emsâlî
misillü vesâil-i huzur ve inti‘â"lar#na itina ile dil"âd k#l#narak bunlar cânibinden
dahi velî-nimet-i bî minnetimiz Padi"ah#m#z efendimize ve cânib-i celîlü'l-
menâk#b-# vekâlet-penâhîlerine da‘avât-# hayriye ahz u i!tinâm k#l#naca!#
derkâr#yla hasbe'l-ubûdiye arz ve beyân-# keyfiyetle tasaddî‘a mücâseret olun-
mu"dur.

Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 8 Rebî‘u'l-âhir sene [12]82 ve fî 18 A!ustos sene [12]81 / [31 A!ustos

1865]
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S!VAS'A GÖNDER!LEN "ABSIH KAB!LES! MUHAC!RLER!N!N YEN!
EVLER!NE YERLE"T!R!LMELER!

Trabzon'dan Sivas'a gönderilen %abs!h kabilesine mensub muhâcirlerin,
yap!lan evlere yerle"tirilerek huzurlar!n!n temin edilmesinden dolay! 

memnuniyet duyuldu#u
8 Ekim 1865

Sivas Mutasarr!fl!"!'na
%abs#h kabilesinden olarak bu kere Trabzon'dan Giresun tarîk#yla Sivas'a

sevk olunan be" yüz seksen be" nüfus muhâcirînin Emlâk Kazâs#'nda in"â k#l#-
nan hânelere münferiden iskân ve esbâb-# huzur ve istirahatleri ikmâl k#l#nm#"
idü!i ifadesine dair gelen telgrafnâme-i saâdetleri me’âli ma‘lûm-# muhibbî
olarak himmet ve mesâî-i masrûfe mûcib-i takdir ve mahzûziyet olmu" olma!la
ba‘d-ezîn dahi her halde ifâ-y# hüsn-i memûriyetiyle bir kat daha ibrâz-# meâsir-i
memdûhiyete sarf-# makderet eylemeleri siyâk#nda "ukka.

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
[%abs#h kabilesinden olarak bu kere Trabzon'dan Giresun tarîk#yla Sivas'a

sevk olunan be" yüz seksen be" nüfus muhâcirînin Emlâk Kazâs#'nda in"â k#l#-
nan hânelere münferiden iskân ve esbâb-# huzur ve istirahatleri ikmâl k#l#nm#"
idü!i ifadesine dair] Sivas Mutasarr#fl#!#'ndan gelen telgrafnâme komisyonca
ma‘lûmat olmak üzere leffen isbâl k#l#nm#" ve tahsini hâvî cevabnâme
yazd#r#lm#" olma!la beyân-# hâl siyâk#nda tezkire.

17 Ca. 1282 [8 Ekim 1865]
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!STANBUL MUHAC!R !SKAN "UBES!'NE KAYDOLUNAN
MUHAC!RLER!N L!STES!

Kafkasya halk!ndan Kabartay kabilesinden, Edirne, %arkî Rumeli ve
Bulgaristan'dan gelerek $stanbul'da Muhâcir $skan %ubesi'ne 

kaydolunan muhâcirlerin miktar!
18 Kas#m 1881

Fî 6 Te"rin-i sâni sene [12]97 tarihiyle bi'l-vürûd $skân-# Muhâcirîn %ubesi'ne
kaydolunan muhâcirînin mikdâr#.
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Yekûn Kebîr Sa!ir Hâne
Esâmî-i Memleket ve Cihet-i Vürûdlar"

Nüfusu

20 18 2 7
K#zanl#k ahalisinden olup !zmir'e gitmek

üzere Terkos'dan gelen

Edirne ve Rumelî-i #arkî Ahalisinden

7 5 2 3
Za$ra-i Atîk ahalisinden olup Band#rma'ya

gitmek üzere Mudanya'dan gelen

1 1 - 1
Za$ra-i Cedîd ahalisinden olup Bursa'ya

gitmek üzere Biga'dan gelen

3 5 - 1
Hasköy ahalisinden olup avdet etmek

üzere Bursa'dan gelen

1 1 - 1
Edirne ahalisinden olup Edirne'ye gitmek

üzere !zmir'den gelen

1 1 - 1
Ç#rpan ahalisinden olup Bursa'ya gitmek

üzere Edirne'den gelen

2 2 - 1
Filibe ahalisinden olup Mudanya'ya gitmek

üzere Filibe'den gelen

1 1 - 1
Ahyolu Bergosu ahalisinden olup Band#rma-

'ya gitmek üzere Bergos'dan gelen

6 5 1 2

44 39 5 18

!slimye ahalisinden olup Bursa'ya gitmek
üzere Ahyolu Bergosu'ndan gelen
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1 1 - 1
Mecidiye ahalisinden olup Maniçe'ye git-

mek üzere Köstence'den gelen

Bulgaristan Ahalisinden

5 3 2 1
%umnu ahalisinden olup komisyon-# âlîce gön-

derilecek mahalle gitmek üzere Varna'dan gelen

9 6 3 2
Lofça ahalisinden olup Tekfurda$#'na git-

mek üzere Midilli'den gelen

6 6 - 1
!vraca ahalisinden olup yine avdet etmek

üzere Kirmasti'den gelen

2 2 - 1
T#rnova ahalisinden olup Baba-y# Atîk'e git-

mek üzere Adapazar#'ndan gelen

2 2 - 1
Servi ahalisinden olup Za$ra-i Cedîd'e git-

mek üzere Bergama'dan gelen

1 1 - 1
Prevadi ahalisinden olup mahalline gitmek

üzere Adapazar#'ndan gelen

1 1 - 1
Hezargrad ahalisinden olup Büyükçekmece'-

ye gitmek üzere Mudanya'dan gelen

1 1 - 1

47 35 12 5

Batum ahalisinden olup Batum'a gitmek
üzere !zmid'den gelen

4 4 - 1
Varna ahalisinden olup Kirmasti'ye gitmek

üzere Band#rma'dan gelen
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11 8 3 1
Kabartay kabilesinden K#rbaç Bey

maiyyetiyle Taygan'dan gelip komisyon-# âlîce
gönderilecek mahalle gitmek üzere Hidâyet
Câmi‘-i %erif'inde muvakkaten ikâmet etdirilen

26 7 9 4
Fî 7 Te"rin-i sâni sene [12]97 tarihiyle

Kabartay kabilesinden olup komisyon-# âlîce
gönderilecek mahalle gitmek üzere Beslam
ve K#z#l Bey maiyyetiyle ve Kerç tarîk#yla gelip
Humbarahâne'ye gönderilen muhâcirîn-i
Çerâkise

Kafkasya Ahalisinden

47 35 12 5

Cem‘an yekûn

Yekûn Kebîr Sa!ir Hâne

36 31 5 14 Rumeli'den gelen

40 35 5 15 Anadolu'dan gelen

47 35 12 5 Kafkasya'dan gelen

123 101 22 34

6 Te"rin-i sâni sene [12]97 / [18 Kas#m 1881]

[Mühür]
"skân-$ Muhâcirîn !ubesi

Reis-i "skân-$ Muhâcirîn
!eyh Seyyid Süleyman
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ÜSKÜDAR'A YERLE"T!R!LEN MUHAC!RLERE DAHA GEN!" YERLER
TEM!N ED!LMES! 

Rusyadan vapurlarla $stanbul'a gelen Çerkes muhâcirlerinin su s!k!nt!s! 
çekilen ve bula"!c! hastal!k ç!kmas! muhtemel olan Üsküdar'da 

geçici olarak yerle"tirildiklerinden, bundan böyle gelecek 
olanlar için geni" yerler temin edilmesi

13 A%ustos 1883

Geçende arz k#l#nd#!# üzere be" gün evvel Rusya taraf#ndan dokuz yüz alt-
m#" iki nüfus muhâcirîn-i Çerâkise Dersaâdet'e vâs#l oldu!u misüllü dün dahi
dolu bir vapur muhâcirîn-i Çerâkise vürûd eylemi" oldu!undan mikdâr-# nüfus-
lar#n#n ba‘de't-tahrir hâk-pây-i Mülûkânelerine takdim k#l#naca!# derkâr olup
ancak bunlar#n "imdi bulunduklar# yerler gayet dar olmas#yla bir odada on hâne
halk# istif edilmekde ve Üsküdar cihetinde "u aral#k su k#lleti bulundu!u cihetle
suzuzluk çekilmekde ve maâzallâhu Teâlâ bu halde beynlerinde hastal#k zuhûru
muhtemel görünmekde oldu!una ve bir tarafdan daha birkaç vapur dolusu
gelmek üzere bulundu!u istihbar k#l#nd#!#na mebnî pey der-pey icab eden yer-
lere sevk edilinceye kadar gerek bunlar#n ve gerek geleceklerin istirahatlar# için
geni" bir yer tedârik ve irâesi husûsunda irâde-i merâhim-âde-i Mülkdârîlerine
mürâcaat olunur.

Her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr ve'l-ihsân efendimizindir.
Fî 9 %evval sene [1]300 / [13 A!ustos 1883]

(Mühür)
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ÇERKES MUHAC!RLER!N B!GA VE YALOVA’DA !SKANLARI
Kafkasya'dan gelerek bir süredir Humbarahâne'de misafir edilen Çerkes

muhâcirlerine sefâlet çektirilmesinden dolay! Muhâcir Komisyonu 
ba"kan!n!n Padi"ah taraf!ndan azarland!#!, bu muhâcirlerin Biga 

ve Yalova'da iskânlar!ndan sonra $stanbul'a yeniden muhâcir 
gelip gelmedi#inin, gelmi"lerse ikâmet ve g!da durumlar!n!n ara"t!r!larak

Padi"aha bilgi verilmesinin emredildi#i
25 Aral#k 1883

Geçenlerde Kafkasya'dan gelip Humbarahâne’de muvakkaten misafir
edilmi" olan Çerkes muhâcirlerinin ne derecelerde sefâlet ve peri"anîde bulun-
duklar# ma‘lûm olmak hasebiyle ol bâbda mükerreren "eref-müteallik buyurulan
irâdât-# seniyye üzerine bunlar kâmilen vapurlara irkâb ile Biga ve Yalova'ya izâm
ve iskânlar# icra k#l#nm#" ve bunlara sefâlet ve me"akkat çekdirilmesinden dolay#
Muhâcirîn Komisyonu Reisi R#za Beyefendi hazretleri taraf-# e"ref-i Padi"ahiden
tevbîh ü tekdîr buyurulmu" idi. Halbuki bu muâmelenin cereyân#ndan sonra
yeniden bir tak#m Kafkasya muhâcirleri gelip bunlar#n dahi müsted‘iyât ve
te"ekkiyâta kalk#"acaklar# emsâli delâletiyle ma‘lûm oldu!undan bahisle bir an
evvel mahall-i iskânlar#na izâmlar# hakk#nda taraf-# Sadâret-penahîlerinden
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne vuku‘bulan emr u i"‘âr üzerine nezâret-i mü"ârüni-
leyhâ cânibinden Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne tebligât icra k#l#nm#" oldu!u
mesmû‘-# âlî olarak keyfiyet riyâset-i mü"ârünileyhâdan istizâh olundukda ol
vechile tebligât# mutazamm#n nezâret-i mü"ârünileyhâ cânibinden fî 19 Safer
sene  1 301 tarihiyle bir tezkire alm#" ise de mârru'z-zikr muhâcirlerin mahall-i
iskânlar#na izâmlar#ndan sonra yeniden muhâcir gelmedi!ini ve maamâfîh bu
tezkire üzerine bir çok taharriyatta bulunup yeniden gelme muhâcir bula-
mad#!#ndan bu husûsta fevkalâde âciz kald#!#n# ve o vakitden sonra e!erçi muhâ-
cir gelmi" olsa komisyonca dahi ma‘lûm olmak lâz#m gelece!ini mîr-i mü"ârün-
ileyh ifade ve beyân ederek "u ifadât tezkire-i mezkûrede münderic tebligât ile
kat‘iyyen kâbil-i telif olmad#!#ndan ve reis-i mü"ârünileyhin ifadât# sahih ise o
halde muhâcir k#yafetinde bir tak#m e"hâs-# mechulenin böyle bir sîga icra etmi"
olmalar# lâz#m gelip bu ise bi'l-vücûh câlib-i nazar-# dikkat göründü!ünden böyle
yeniden muhâcirler gelmi" midir ve gelmi"ler ise nerelerde ikâmet etmekdedirler
ve bunlar müctemi‘an veyâhûd müteferrikan ve ne sûretle ve hangi vapurlar ile

78

378

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:24  Page 378



gelmi"lerdir ve ne tarafda ve ne sûretle iâ"e olunmakdad#rlar. Seri‘an bi'l-etraf
icra-y# tahkikât# ile keyfiyetin tafsilen ve muvazzahan arz u izbâr# muktezâ-y# emr
u fermân-# hazret-i Padi"ahiden bulunmu" olma!la ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 24 Safer sene  [1] 301 / 13 Kanûn-# evvel sene  [12]99 /  [25 Aral#k 1883] 

"mza
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KAFKAS MUHAC!RLER!N!N DAHA !Ç KISIMLARA !SKÂNI
Mudanya ve Biga'da yeterince muhâcir yerle"tirildi#inden Kafkasya'dan göç

etmeye devam eden muhâcirlerin daha iç k!s!mlardaki bo" yerlerde 
iskân edilmeleri
24 Aral#k 1884

Kafkasya'dan bu kere dahi vürûd eden muhâcirlerin aktarma edilerek
Mudanya'ya ç#kar#ld#!# Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nden bâ-tezkire arz ve
i"‘âr olunmas# üzerine mütemâdiyen gelmekde olan muhâcirlerin Biga misüllü
yak#n yerlere ç#kar#lmalar# zaten oralarda kesret üzere mevcud olan muhâcirîn
ile ahali-i kadîmenin bîzâr edilmelerini müstelzim olaca!# cihetle tecviz oluna-
mayaca!#ndan uzakca mahallerden nerelerde arazi-i hâliye var ise bi't-tahkik
ba‘d-ezîn gelecek muhâcirlerin oralara gönderilip iskânlar#n#n bi't-tezekkür
kararla"d#r#larak arz# müteallik ve "eref-sudûr buyurulan emr u fermân-#
hümâyûn-# cenâb-# Padi"ahî iktizâ-y# âlîsinden bulunmu" ve riyâset-i mü"ârün-
ileyhâya dahi ma‘lûmât verilmi" olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.

Fî 6 Ra. sene [1]302 ve fî 12 Kanûn-# evvel sene [1]300 / [24 Aral#k 1884]

Ali Cevad

79

380

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Mâbeyn-i Hümâyûn Ba%kitâbeti
Husûsiye

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:24  Page 380



381

!. DH, 938/74289

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:26  Page 381



B!NGAZ! VE HALEP V!LAYETLER!NDE MUHAC!RLER !Ç!N YETERL!
ARAZ! BULUNDU$U

Halep Vilâyeti'ne ba#l! Kilis Kazâs! ile Bingazi Vilâyeti'nde, bin hâne için yeterli
olabilecek bo" arazi oldu#undan bundan böyle Rostof'tan Adana'ya 

yerle"mek arzusuyla gelecek Karaçay muhâcirlerinin bu iki 
vilâyete sevk olunmalar!n!n kararla"t!r!ld!#!

29 Mart 1885

Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya muhâcirlerinin sûret-i sevk ve iskânlar#yla teferruât#n#n "eref-

sâd#r olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi mantûk-# münîfi vechile
taht-# râb#ta ve intizama al#nmas# bi'l-etraf mütâlaa olunmak üzere evvel emirde
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin taht-# riyâsetinde erbâb-# vukûf ve ma‘lûmâtdan
mürekkeb bir komisyon te"kiliyle beraber muhâcirîn-i merkûmenin mahall-i
iskânlar#na sevki için Kal‘a-y# Sultaniye'nin merkez-i ictimâ ittihâz# hakk#nda
Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'dan kaleme al#nan mazbata leffen arz ve takdim
k#l#nma!la mündericât# hakk#nda her ne vechile emr u fermân-# hümâyûn-#
hazret-i Hilâfet-penâhi "eref-müteallik buyurulur ise infâz-# mantûk-# münîfine
ibtidâr edilece!i beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 12 Cemâziyelâhir sene [1]302 / fî 17 Mart sene [1]301 / [29 Mart 1885]
Said

*

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Haleb Vilâyeti dahilinde Kilis Kazâs#'yla Bingazi Vilâyeti'nde bin hânenin

istiâb#na kâfi arazi-i hâliye olmak cihetiyle ba‘demâ gelecek Çerkes muhâcir-
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Bâb-$ Âlî 
Nezâret-i Umûr-$ Dahiliye

Mektubî Kalemi
Aded 
1165
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lerinin bu iki vilâyete sevk olunmalar# kararla"d#r#lm#" ise de bunlardan müte-
ferrikan geleceklerin mahall-i ictimâ# olmak ve oradan topluca mahall-i
iskâniyelerine gönderilmek üzere Çanakkalesi'nin merkez ittihâz#na ve tefer-
ruât#na dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Behiyyesi'yle muhâbereyi "âmil
olan tezkire-i âcizî 17 Ra. sene [1]302 tarihinde zeylen takdim k#l#nm#"d#.

Mevsim-i sayfin takarrüb-i hulûlüne mebnî bundan böyle Kafkasya'dan
muhâcirîn vürûdu muhtemel oldu!undan bahisle i"‘âr-# sâb#k üzerine karar ve-
rilmi" ise tebli!i lüzûmunu hâvî bu kere dahi riyâset-i mü"ârünileyhâdan meb‘ûs
tezkire matviyyen huzur-# âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerine arz ve itâre k#l#n-
ma!la sûret-i hâle ve arz u i"‘âr-# sâb#k-# âcizîye nazaran iktizâs#n#n emr u i"‘âr
buyurulmas# bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 20 Cemâziyelevvel sene [1]302 ve fî 13 %ubat sene [1]300

Edhem

*

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Ma‘rûz-# çâkerleridir ki,
Bin be" yüz nüfusdan mürekkeb Karaçay Çerkes familyas#n#n Adana

Vilâyeti'ne hicret arzusuyla Rostof'da bulunduklar#ndan bahisle taleb-i talimât#
hâvî Rostof %ehbenderli!i Vekâleti'nden mevrûd tegrafnâmenin irsâliyle icab-#
hâlin i"‘âr# Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan fî 23 %ubat [1]300 tarihli
tezkirede i"‘âr olunma!la keyfiyet komisyona lede'l-havale ba‘demâ
Dersaâdet'e vürûd edecek Kafkasya muhâcirlerinin uzakca mahallere ve karaya
ç#kar#lmay#p aktarma sûretiyle sevki muktezâ-y# irâde-i seniyyeden bulunmas#y-
la bunlar#n ne sûretle sevk ve izâm olunacaklar# ve Kal‘a-y# Sultaniye'nin bun-
lar için depo ittihâz# ve teferrruât# hakk#nda baz# mütâlaât# hâvî huzur-# âlî-i
Âsafânelerine takdim olunan fî 18 Kanûn-# evvel sene [1]300 tarihli tezkire
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üzerine ahîren tekid-i keyfiyet dahi olundu!u halde bir irâde-i cevabîye "eref-
zuhûr etmemi" oldu!undan istizân-# vâk#‘a nazaran ittihâz olunacak karar
neden ibaret ise bunlarla di!er gelecekler hakk#nda hükmüne tevfik-i muâmele
olunmak üzere komisyona sürat-i emr ve tebli!i lüzûmunun be-tekrar taraf-#
sâmî-i fahîmânelerine ve sûret-i hâlin nezâret-i mü"ârünileyhâya arz ve izbâr#
ifade olunarak ol vechile keyfiyet nezâret-i mü"ârünileyhâya bildirilmi" olma!la
ber-vech-i ma‘rûz ittihâz buyurulacak karar#n sürat-i emr ve tebli!i müster-
hamd#r.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Cemâziyelevvel sene [1]302 ve fî 27 %ubat sene [1]300

R$za
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KAFKASYA MUHAC!RLER! !Ç!N ON V!LAYETTE YER TESP!T ED!LD!$!
Kafkasya'dan gelmekte olan muhâcirlerin sevki için Çanakkale'nin geçici

durak olmas!ndan vazgeçildi#i, Anadolukava#!, Fenerbahçe ve 
Yedikule'den aktar!lacak göçmenlere on vilâyetde 

dokuz bin ki"ilik yer tesbit edildi#i
11 Haziran 1885

Kafkasya'dan gelmekde olan muhâcirînin Haleb Vilâyeti mülhakât#ndan Kilis
Kazâs#yla Bingazi Vilâyeti'nde vâki‘ arazi-i hâliyede iskânlar# z#mn#nda
Çanakkalesi'nin merkez-i muvakkat ittihâz#yla orada ictimâ eyledikce vapurlara
bi'l-irkâb zikrolunan mahallere izâmlar# ve teferruât# hakk#nda vuku bulan arz ve
istizân üzerine nüfus-# vâridenin Çanakkalesi'nde ictimâlar# baz#lar#n#n Biga ve
havâlisine firar etmesi gibi mahzûru müstelzim olmak mülâhazas#n# mebnî
Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicret etmekde olan ve bundan böyle dahi
muhâceretleri muhtemel bulunan muhâcirînin mahall-i iskânlar#yla sûret-i sevk
ve idarelerini ve bunlar#n muhâceretlerinden evvel aded-i nüfuslar#yla sâir lâzi-
mü'l-ist#tla‘ ma‘lûmat#n buraca bi'l-istihsal hâlen ve istikbalen i"in her cihetini
temin edecek esbâb ve tedâbir-i mukteziyenin bi'l-etraf müzâkeresiyle karar#n#n
arz# hakk#nda "eref-sânih olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penahî'yi mübel-
li! tezkire-i husûsiye-i aliyyeleri Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da mütâlaa ile ol bâbda
tanzim ve fî 12 Cemâziyelâhir sene [1]302 tarihinde takdim k#l#nan mazbatada arz
ve beyân olundu!u üzere muhâcirîn-i merkûmenin sûret-i sevk ve iskânlar#na ve
müteferriât#na aid muâmelât#n taht-# râb#ta ve intizama idhali z#mn#nda tedâbir-i
mukteziyenin ittihâz ve icras# için evvel emirde bu i"ler ile i"tigâl ve bu yolda
tecrübe ve vukûf peydâ eylemi" zevât ile mü"âvere ve müzâkere olunarak bir layi-
ha tanzimi z#mn#nda icab edenlerden mürekkeb bir komisyon te"kili nezâret-i
mü"ârünileyhâya havale k#l#nm#" olmas#yla muhâcirîn komisyonu reisi ve Zabtiye
nâz#r# atûfeli beyefendiler hazerât# ve erbâb-# vukûfdan Hur"id Bey'den
mürekkeben nezâret-i mü"ârünileyhân#n taht-# riyâsetinde te"kil edilen komis-
yonca tanzim ve irsâl k#l#nan mazbata ve Rostof'da müteheyyi’-i hicret olarak bek-
lemekde bulunan Çerkes familyalar# hakk#nda Kerç %ehbenderli!i'nden vâki‘
olan i"‘ârdan bahisle icra-y# icab#na dair Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden meb‘ûs
tezkireler üzerine Nezâret-i Celîle-i Dahiliye ile cereyân eden muhâbereyi "âmil
tezkire tak#m#yla arz ve takdim olundu.
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Mütâlaalar#ndan müstebân oldu!u üzere muhâcirîn-i vâridenin mevâki‘-i
sevk ve iskânlar#na kadar yaln#z masâr#f-# nakliyeleriyle içlerinde bulunacak en
acezesinin iâ"eleri masraf#n#n sûret-i tesviyesi hakk#nda lâzimü'l-ittihâz olan teda-
birin mezkûr mazbatada izâh ve beyân ve Çanakkalesi'nin merkez itihaz#ndaki
mütâlaa-i mahzûra mebnî oradan sarf-# nazarla gerek masrafca ve gerek
ehveniyet ve gerek Bahr-# Siyah Muhâf#zl#!#'n#n ve Zabtiye Nezâreti'nin inzibât ve
nezâretleri taht#nda bulunmalar#na suhûlet olmak üzere Anadolu Kava!#
mevki‘inin mevk#f-# muvakkat ittihâz# ve melfûf defterde gösterildi!i üzere on
vilâyetde dokuz bin "u kadar hâneye kâfi arazi tedârik olundu!u gibi Nezâret-i
Celîle-i Dahiliye'nin cevab-# ahîrinde dahi muhâcirînin kesretle vürûdunda
mevsim-i sayf mülabesesiyle muhill-i s#hhat baz# hâlât tahaddüs etmemesi için
mevk#f-# mezbûra gelenler yüz neferi tecavüz eder ise yüz nefer kadar#n#n orada
ve küsûrunun Fenerbahçesi'yle Yedikule civar#nda ikâme etdirilmesi komisyonca
ahîren tezekkür olundu!u i"‘âr ve ilave edilmi" ve bir de Karesi Vilâyeti dahilinde
kâin Biga'daki muhâcirîn ile ahali-i kadîme beyninde tekevvün eden arazi
münâzaas#na dair tezkire-i ma‘rûza üzerine bu husûsun mîr-i mü"ârünileyh iley-
hâ vesâir erbâb-# vukûf ile bi'l-müzâkere neticesinin arz# z#mn#nda 19 Receb sene
1302 tarihli tezkire-i husûsiye-i aliyyeleriyle tebli! olunan emr u fermân-# hazret-i
Padi"ahî muktezâ-y# âlîsinin dahi icras# nezâret-i mü"ârünileyhâya havale olu-
narak icab# ba"kaca müzâkere ve i"‘âr edilece!i nezâret-i mü"ârünileyhân#n
cümle-i i"‘âr#ndan bulunmu" idü!ünden ona dair al#nacak cevab#n vürûdunda arz
ve takdim k#l#naca!# derkâr bulunmu" olma!la mezkûr mazbata mündericât#n#n
Maliye Nezâreti ve Muhâcir Komisyonu Riyâseti ile bi'l-muhâbere icraat#na
ibtidâr k#l#nmas# ve ber-vech-i muharrer muhâcirîn geldikce mezkûr Kavak ile
Fener ve Yedikule mevki‘lerinin mevk#f-# muvakkat ittihâz# ile muâmelât-# lâz#-
menin icras# ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne dahi ma‘lûmat itâs# husûslar#n#n
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi hakk#nda her ne vechile emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i %ehin"ahî "eref-müteallik buyurulur ise infâz-# mantûk-#
münîfine ibtidâr edilece!i beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî Gurre-i %aban sene [1]302 / fî 4 May#s sene [1]301

Said
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Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan i#bu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf

evrak manzûr-! âlî buyurulmu# ve ber-vech-i istizân muâmelât-! mukteziyenin icras!
husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-! Hilâfet-penâhî #eref-sudûr buyurularak evrak-!
mezkûre iâde k!l!nm!# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 27 $aban sene [1]302/ fî 30 May!s sene [1]301 / [11 Haziran 1885]

*
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Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle veyâhûd
mahall-i hareket-

lerinden do!rudan
do!ruya Samsun "ske-

lesi'nden sevk 
olunacaklar#

Mamuretülaziz Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde

Ergani Sanca$#'nda
vâki‘ olup arazi-i

hâliye-i vesî‘as# bulu-
nan seksen üç

karyede tahminen
iskân olunabilecek 

1500 hâne

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle Mersin "skele-
si'ne sevk olunacaklar#
Adana Vilâyet-i Celîlesi

dahilinde Islahiye
kazâs#yla Misli

Nahiyesi'nde bulunan
arazi-i hâliyede tahmi-
nen iskân olunabilecek 

240 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîk#yla "skenderun

"skelesi'ne sevk 
olunacaklar#

Haleb Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde Kilis

Kazâs#'nda müteferrik
sûretle tahminen iskân

olunabilecek 
1000 hâne

Asl$na mutâb$kd$r
Ali R$za
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Dersaâdet'den aktarma
tarîk#yla vilâyet-i

mezkûre iskelesine
sevk olunacaklar#
Bingazi Vilâyet-i

Celîlesi dahilinde bulu-
nan arazi-i hâliye-i
vesî‘ada tahminen
iskân olunabilecek 

1000 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîk#yla Samsun ve

"zmid "skelesi'ne sevk
olunacaklar#

Ankara Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde K#r"ehir ve

Yozgat ve Ankara san-
caklar#nda tahminen

iskân olu-
nabilecek
1200 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîk#yla Trabzon "skele-
si'ne sevk olunacaklar#

Erzurum Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde

Bayezid Sanca$#'yla
Erzurum Sanca$#'nda

iskân olunabilecek 
600 hâne

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle ve Sinob ve
"nebolu tarîk#yla sevk

olunacaklar#
Kastamonu Vilâyet-i

Celîlesi dahilinde
Sinob ve Bolu sancak-

lar#yla Kastamonu
Sanca$#'nda iskân

olunabilecek 
1000 hâne

Kezâ aktarma sûretiyle Trabzon'a
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Mu" ve Siird sancaklar#nda iskân 

olunabilecek
1500 hâne

Yekûn-# umûmî
9040 hâne

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle Antalya "skele-
si'ne sevk olunacaklar#
Konya Vilâyet-i Celîlesi

dahilinde Merkez
Sanca$#'yla Ni$de ve
Teke sancaklar#nda
iskân olu-nabilecek 

300 hâne

Kezâ aktarma sûretiyle
Mudanya !skelesi'ne

Hüdavendigar Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde

Kütahya ve Karahisar
sancaklar#nda iskân

olunabilecek 
900 hâne

200 hâne Kafkasya
muhâcirleri  sevk olun-

mu"dur.
700 hâne
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Kafkasya muhâcirlerinin kâffe-i ihtiyacât#n#n Hazine-i celîleden tesviyesi
hakk#nda akdemce "eref-sâd#r olan irâde-i seniyyenin baz# tarafca müzâyaka-i
hâl-i hâz#r Hazine mülâbesesiyle tamamî-i infâz# kâbil olamama!la bunlar#n
zaman-# iskânlar#na kadar yaln#z masâr#fât-# nakliyeleriyle içlerinde bulunacak
en acezesinin iâ"e masraf#n#n Hazine-i celîleden tesviyesi Bâb-# Âlî cânib-i
sâmisi'yle Maliye Nezâret-i Celîlesi beyninde kararla"d#r#larak mûcebince ifâ-y#
muâmelât olunmakdad#r.

Bundan sonra da gelecek olan muhâcirîn-i merkûme hakk#nda bittabi‘ bu
yolda icra-y# muâmele olunaca!# derkâr bulundu!undan bu bâbda vukû bulacak
sarfiyât için ba‘de'l-muhâbere bâlâda muharrerü'l-esâmî vilâyâta havale ve
me’zûniyet itâs# icab eder.

392

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Umûm Muhacîrin 
"dare Komisyonu
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KAFKASYA MUHAC!RLER!N!N KASTAMONU, ANKARA, KONYA,
MAMURETÜLAZ!Z VE S!VAS V!LÂYETLER!NE SEVK ED!LMELER!

Çerkes muhâcirlerinden sonra Kafkasya'dan gelmeye devam eden muhâcir-
lerin Giresun, Samsun ve Sinop iskelelerinden hareketle Kastamonu, Ankara,

Konya, Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk edilmeleri ve 
gerekti#inde di#er iskân mahallerinin ara"t!r!lmas!

11 Ekim 1886

Huzur-! âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî’ye
$"bu emr ve cevab-# âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhîleri üzerine riyâset-i

mü"ârünileyha ile cereyân eden muhâbereyi "âmil tezkire evrak-# mezkûre ile
ma‘ân ve leffen takdim k#l#nd#.

Zeyline muharrer cevab mütâalas#ndan rehîn-i ilm-i sâmî-i fehâmet-penâhî-
leri buyurulaca!# üzere akdemce hicret eden Çerkes muhâcirleri hakk#nda
cereyân eden muâmele ve ittihâz k#l#nan usûlün beyân-# suver ve keyfiyât#yla
ba‘d-ezîn Kafkasya'dan gelecek kesân#n halic-i Dersaâdet'e u!rad#lmaks#z#n
arazi-i vâsi‘as# kayden sabit olan Kastamonu ve Ankara ve Konya ve
Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk ve izâm olunmak üzere mahallerinden
râkib olacaklar# vapurlar#n do!ruca vilâyât-# mezkûrenin medhali addolunan
Giresun ve Samsun ve Sinob iskelelerine yana"d#r#larak oraya ç#kar#lmalar# ve
oradan dahi tayin olunacak hükûmet-i mahalliye ve iskân memûru vâs#tas#yla
ahali-yi kadîmeye bir gûne hasar îrâs etdirilmeyerek inzibât dairesinde pey der-
pey me’vâlar#na sevk ve izâm olunmalar# sûretinin ihtiyâr# halen ve maslahaten
münasib göründü!ünden buralar#n#n bâdî-i emrde taht-# temine al#narak ba‘dehû
bunlar#n hicretlerine mesa! gösterilmesi ve bir de bunlar bu sûretle kabul olun-
dukdan sonra bi'l-farz daha gelecekler oldu!u ve vilâyât-# mezkûrede kâbil-i iskân
mahal kalmay#p da havâli-i sâireye sevk olunmalar#na lüzûm-# kat‘î göründü!ü
takdirde oras# dahi ba‘dehû te’emmül ve mülâhaza olunmak üzere "imdiden bun-
lar hakk#nda olan muâmele-i lâz#menin suver-i mezkûre dairesinde mevki‘-i
icraya vaz‘# dermiyân olunmu" olma!la icab#n#n icras# menût-# emr ve irâde-i
aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhîleridir, ol bâbda.

Fî 12 M. sene [1]304 / 29 [Eylül] [1]302 / [11 Ekim 1886]
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RUSYA'YA TERK ED!LEN ARTV!N VE BATUM'DAN !Z!NS!Z GELEN
MUHAC!RLER!N !ADES!

Vladikafkas ve Kuban halk!ndan olup Rus Hükûmeti'nden izin alarak Osmanl!
topraklar!na yerle"mek üzere Batum'a gelen ve gelecek olan muhâcirlerin
Sivas ve Mamuretülaziz vilâyetlerine iskânlar!n!n kabul edilmesinin yan!s!ra
1878 Berlin Antla"mas!'yla Rusya'ya terk edilen bölgelerden izinsiz göç

edenlerin iâde edilmeleri ve bundan böyle göç etmek isteyenlerin ise 
s!n!rda kar"!lanmalar! gerekti#i

9 Eylül 1887

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Vladikafkas ahalisinden ma‘lûmu'l-mikdâr nüfusun Memâlik-i Mahrûse-i
%âhâne'ye hicret etmek için Batum'a geldikleri beyân#yla icra-y# icab# mukad-
demâ Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden i"‘âr ve lede'l-istifsâr bunlar#n azîmetle-
rine Rusya Hükûmeti'nce müsâade edilmi" oldu!u dahi izbâr olunmakdan ve
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere muhâcirîn-i merkû-
menin Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerinde iskân olunmak üzere Samsun
iskelesine ç#kar#lmalar# lâz#m gelece!i anla"#lmakdan nâ"i icra-y# icab#na te"eb-
büs olunup o s#rada bunlardan ba"ka olarak yine Vladikafkas ve Kuban ahali-
sinden birkaç bin ki"inin hicret için Rusya Hükûmeti'nden müsâade ald#klar# ve
Batum'a gelmek üzere bulunduklar# nezâret-i mü"ârünileyhâdan bildirilmi" ve
bunlar#n da bâlâda beyân olunan muhâcirîn gibi sâlifü'z-zikr vilâyetlerde iskân-
lar# lâz#m gelece!i riyâset-i mü"ârünileyhâ ile ol bâbda cereyân eden muhâbere
cevab#nda gösterilmi" ise de Rusya'ya terk olunan mahaller ahali-yi $slâmiye-
si'nden asker al#naca!# havâdisi "âyi‘ olmas# üzerine Artvin ve Batum'dan
binden mütecâviz kesân#n Memâlik-i %âhâne'ye hicret ve be" yüz ki"inin Rize'ye
muvâsalat eylediklerinden bunlar#n iâdeleriyle beraber ba‘d-ezîn hicret edecek-
lerin hududda kabul olunmalar# Rusya Sefâreti'nden itâ k#l#nan takrirde taleb
ve ifade olundu!u beyân#yla icra-y# icab# kezâlik nezâret-i mü"ârünileyhâdan
bâ-tezkire tebli! ve i"‘âr olunmas#ndan dolay# bunun sâlifü'l-beyân Samsun'a
ç#kar#lacak muhâcirîne de "âmil olup olmad#!#ndan tereddüd vâki‘ oldu!una ve
bir de zikr olunan takrir üzerine nezâretce olan mütâlaa bildirildi!ine binâen
buralar#n#n nezâret-i mü"ârünileyhâdan istifsâr# lâz#m ge-lerek ol bâbda
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cereyân eden muhâbereyi "âmil tezkire melfûfuyla beraber takdim k#l#nm#"d#r.
Hâmi"ine muharrer cevabdan ma‘lûm-# âlî-yi Sadâret-penâhîleri buyrula-

ca!# üzere mârru'z-zikr Vladikafkas ve Kuban ahalisinden olup hicret etmek
üzere bulunan ailelerin evvelce Rusya Devleti'nden istihsal-i müsâade etmi"
olduklar# ve takrir-i mezkûr ile adem-i kabulü istenilen muhâcirînin arazi-i
metrûke ahalisinden bulunduklar# cihetle bunun zikr olunan Kafkas ve Kuban
muhâcirlerine "umûlü olamayaca!#ndan bu bâbda lâz#m gelen muâmelenin
icras# ve takrir-i mebhûsun-anh üzerine Bâb-# Âlî Hukuk Mü"âvirli!i taraf#ndan
verilen ve sûret-i tercümesi evrak-# melfûfe miyân#nda bulunan mütâlaanâmede
muharrer oldu!u üzere hukuk-# beynelmilel kâidesince her hükûmetin haric-
den vuku‘bulacak muhâcereti kendi menâfi-i mahsûsas#n# ve icabât-# ahvâli
nazar-# itibara alarak kabul edip etmemekde muhtar oldu!una ve arazi-i
mezkûre ahalisinden olup hicret tarîk#yla gelerek zîr-i cenâh-# müstel-zimü'l-
felâh-# saltanat-# seniyyeye dehâlet etmi" olanlar#n cebren iâdeleri muvâf#k-#
"ân-# âlî olamayaca!# gibi sefâret-i mü"ârünileyhâ dahi bu bâbda ez-ser-i nev bir
gûne te"ebbüsât ve metâlibde bulunmad#!#na binâen "imdilik bu i"in meskû-
nun-anh b#rak#lmas# veyâhûd Meclis-i Mahsûs-# Vükelâca bu husûsda bir karar
ittihâz# gösterilmesiyle "u hâle ve ehemmiyet-i maslahata nazaran re’y ve irâde-
i aliyye-i cenâb-# Sadâret-penâhîlerine tevâfuk edecek sûretin icra ve nezâret-i
âcizîye emr ve inbâs# müsâade-i aliyye-i h#dîv-i efhamilerine mütevakk#f bulun-
makla ve Samsun'a ç#kar#lacak muhâcirînin vürûdunda zikr olunan vilâyetlere
sevki evvelce Trabzon Vilâyeti'ne yaz#ld#!# gibi muhâcirîn-i merkûmeden bir
tak#m#n#n Samsun'a müteveccihen Batum'dan hareket eyledikleri Batum
%ehbenderli!i'nden vuku‘bulan i"‘âr üzerine nezâret-i mü"ârünileyhâdan
bildirilmedi!inden nâ"i Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne ma‘lûmât verilmek-
le, ol bâbda.

20 Zilhicce sene [1]304 / 27 A!ustos sene [1]303 / [9 Eylül 1887]

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

399

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:34  Page 399



400

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:35  Page 400



401

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:36  Page 401



402

DH. MKT, 1445/40

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  17:37  Page 402



403

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Muhacirîn Komisyonu Reis-i Sanîsi Mehmet Behçet
%. Ü. Nadir Es. Ktp. 90850/257
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SUR!YE’DE !SKÂN ED!LEN ÇERKES VE TATAR 
MUHAC!RLER!N L!STES!

Suriye Vilâyeti'ndeki Bisân Çiftli#i'nde iskân edilen Çerkes, Nogay ve Ma#ribi
muhâcirlerin hâne say!s!n! ve kad!n-erkek nüfus miktar!n! gösteren liste

27 Eylül 1887

Hazine-i Hâssa Cenâb-! $âhâne Nezâret-i Celîlesi'ne

Dahil-i vilâyetde bulunan çiftlik-i hümâyûn-# cenâb-# mülûkânede "imdiye
nerelerde ne kadar muhâcirîn iskân edilmi" ise onlar ile derdest-i iskân bulu-
nanlar#n her mevâki‘ ve mikdâr-# nüfus ve hânelerini gösterir bir k#t‘a istatis-
tikin tanzim ve takdimi lüzûmu 9 May#s sene 1303 tarih ve elli yedi numara ile
"eref-vârid olan tahrirât-# aliyye-i cenâb-# nezâret-penâhilerinde emr u i"‘âr
buyurulmu"dur.

1 Haziran sene [1]303 tarihli ve elli alt# numaral# takdim olunan mazbata-i
cevabîyede arz olundu!u üzere "imdiye kadar dahil-i vilâyetde bulunan arazi-i
mahsûsa-i cenâb-# Padi"ahide muhâcir iskân edilmedi!i misillü derdest-i iskân
bir gûne muhâcirîn dahi bulunmay#p ancak komisyon-# âcizânemizin te"kili tari-
hinde Bisân çiftlik-i Hümâyûnu'nda kâin Cebbûl ve Akka Çiftlik-i
Hümâyûnu'na merbût Hüseyniye karyesinde mutavatt#n bir tak#m Çerkes ve
Ma!ribi muhâcirleri bulundu!u cihetle bu kere vâki‘ olan taleb üzerine
karyeteyn-i mezkûreteynde mutavatt#n ve zükûr ve inâs olarak cem‘an üç yüz
yedi nüfusdan ve seksen üç hâneden ibaret bulunan muhâcirlerin hâne ve
nüfuslar#n# gösterir mahallî memûrlar#ndan vârid olan defterlere binâen tanzim
olunan istatistik cedveli leffen takdim k#l#nm#" olma!#n ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 10 Muharrem sene 1305 ve fî 15 Eylül sene [1]303 
Vilâyet meclisi azâlar$n$n mühürleri

*

Suriye Vilâyeti
Arazi-i Seniyye Komisyonu

Aded
102
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Suriye Vilâyeti dahilinde kâin arazi-i seniyye-i cenâb-# tacdâride el-yevm
mutavatt#n Çerkes ve Tatar ve Magribî muhâcirlerinin hâne ve nüfuslar#n#
mübeyyin istatistik cedvelidir.

Bisân Çiftlik-i Hümâyûnu Cebbûl Karyesi:

Yekûn
Aded

Zükûr
Aded

!nâs
Aded

Hâne
Aded Esâmî Mülâhazât

3 1 2 1 Ahmed Efendi Çerkes
4 2 2 1 !smail bin Halil Çerkes
3 1 2 1 Beraita Çerkes
3 2 1 1 Kansu Çerkes
5 4 1 1 Musa Habîc Çerkes
3 1 2 1 Âbid Çerkes
4 4 2 1 Hasan Çerkes
3 1 2 1 Elkas Çerkes
2 1 2 1 !smail Çerkes
4 2 2 1 Osman Çerkes
2 1 1 1 Ha"ahozuk Çerkes
3 2 1 1 Mustafa Çerkes
2 1 1 1 !brahim Gügü Çerkes
2 1 1 1 Yakub Çerkes
2 1 1 1 Bâkîr Çerkes
3 1 2 1 Cafer Çerkes
3 2 1 1 Mahmud Çerkes
3 2 1 1 Mehmed Çavu" Çerkes
2 1 1 1 Zekeriya Tatar
2 1 1 1 Yakub A$a Tatar
4 2 1 1 Bilal Tatar
2 1 1 1 Said Tatar
3 1 2 1 Musa Tatar
4 2 2 1 Kutlu Gazi Tatar
2 1 1 1 Ali Baba Tatar
4 3 1 1 %eyh Ali Tatar
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4 2 2 1 Gû" Ali Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar
Tatar

2 1 1 1 Molla
2 1 1 1 Hac# !slâm
2 1 1 1 Zeynüddin
3 2 1 1 Zîver
2 1 2 1 Âbid
3 1 2 1 Ahmed
3 1 2 1 Hac# Bayram
2 1 1 1 Kurtlu Ali
3 1 2 1 Mahmud
4 2 2 1 Ali Elkas
2 1 1 1 Tâlib
3 1 2 1 Bekir
4 2 2 1 Rahmet
3 2 1 1 Bekir
2 1 1 1 Hac# Bey
3 1 2 1 !brahim
2 1 1 1 Beftal#
2 1 1 1 Settar Tatar

131 65 66 46 Yekûn-! Cebbûl Karyesi

[... ]
Suriye Vilâyeti dahilinde kâin emlâk-# mahsûsa-i cenâb-# Padi"ahiden Bisân

ve Akka Çiftlikât-# Hümâyûnu'na tâbi‘ Cebbûl ve Hüseyniye karyelerinde muta-
vatt#n ve isimleri bâlâya terkîm olunan Çerkes ve Tatar ve Magribî muhâcir-
lerinin umûmu üç yüz yedi nüfusdan ve seksen üç hâneden ibaret oldu!unu
mübeyyin i"bu istatistik cedveli bi't-tanzim takdim k#l#nd#.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 15 Eylül sene [1]303 / [27 Eylül 1887]

Suriye Vilâyeti civar$nda vâki‘ Arazi ve
Çiftlikât-$ !âhâne Komisyonu
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S!NOP VE KASTAMONU'DAK! ÇERKES MUHAC!RLER!N !SKAN VE
NAK!L !STEKLER!

Rusya'dan Sinop'a gelen ve Sinop'ta kalmak isteyen Çerkes muhâcirler ile
Kastamonu'dan telgraf çekerek Mamuretülaziz ve Sivas'a 
nakillerini isteyen Çerkeslerin isteklerinin mümkün oldu#u 

takdirde yerine getirilmesi
20 Kas#m 1887

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Rusya'dan hicretle Sinob'a gelmi" olan yüz elli nüfus Çerkes muhâcirlerinin
Sinob'da bulunan akâribi nezdinde iskânlar#na müsâade olunmas# istidâs#yla ve
muhâcirîn-i merkûme ümerâs#ndan Ahmed imzas#yla huzur-# sâmî-i Sadâret-
penâhîlerine ke"îde olunan telgrafnâme ve ekîden bu bâbda Kastamonu
Vilâyeti'nden gelen di!er bir telgrafnâme ile ma‘an ve leffen sûy-# âlî-i âsa-
fânelerine irsâl k#l#nan muhâcirîn-i merkûmenin Mamuretülaziz ve Sivas
vilâyetlerinde iskân# mukarrer olan tak#mdan bulunacaklar# derkâr ise de sûret-i
istidâya ve mezkûr telgrafnâme zahr#ndaki i"aret-i aliyyeye nazaran mümkün
oldu!u halde icab# icra ve keyfiyetin ilaveten mütâlaa-i aliyye-i dâverileriyle
beraber i"‘âr#na himem-i aliyye-i riyâset-penâhîleri masrûf buyurulmak bâb#n-
da.

Fî 4 Ra. sene [1]305 ve fî 8 Te"rin-i sâni sene[1]303 / [20 Kas#m 1887]
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RE’SÜLAYN KAZÂSI'NDA ÇEÇEN MUHAC!R !SKÂNI
Zor Sanca#!'na ba#l! Re’sülayn Kazâs!'nda bulunan Çeçen muhâcirlerden

baz!lar!n!n bo" olan emlâk-i hümâyûn arazilerinde iskânlar! 
21 "ubat 1888

Telgrafnâme

Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi'ne
Zor Sanca!#'nda Re’sülayn Kazâs#'nda bulunan Çeçen muhâcirlerinden

baz#s#n#n emlâk-# hümâyûnun hâli bir mahallinde iskân# hakk#nda 10 Te"rin-i
sâni sene [1]303 tarihli arîza-i telgrafiye cevab#n#n ihsân buyurulmas# komisyon
karar#yla arz olunur, fermân.

Fî 9 %ubat sene [1]303 / [21 %ubat 1888]
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Reis-i Komisyon-$ Musul
Mustafa Faik
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KONYA, N!$DE, TEKE VE BURDUR SANCAKLARINA SANATKÂR VE
Ç!FTÇ! OLAN MUHAC!RLER!N GÖNDER!LMES!N!N FAYDALI OLACA$I

Konya, Ni#de, Teke ve Burdur sancaklar!nda Tatar, Nogay ve Çerkes boy-
lar!ndan çok say!da yerle"ik muhâcir bulundu#u ve bundan böyle 

bölgeye s!rt ta"!mac!l!#! ve arabac!l!k ile me"gul olanlar!n 
d!"!nda sanat ve ziraat ehli olan muhâcirlerin 

gönderilmesinin faydal! olaca#!
11 Eylül 1888

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
25 Temmuz sene [1]304 tarihli ve altm#" dokuz numaral# tahrirât-# aliyye-i

cenâb-# nezâret-penâhîlerine cevabd#r.
Bilâ-emr hicret ederek mürâcaatlar#na mebnî berây-# iskân kay#d ve kabul

edilenlerle evvel ve âhir resmen gelenlerden meskûn ve gayr-# meskûn olarak
el-yevm Ni!de ve Teke ve Burdur ve Konya sancaklar#nda 3218 hanede 8783
nüfusun kayden mevcud oldu!u ve bunlar#n k#sm-# küllisinin Tatar ve Nogay ile
Çerkes kabâilinden ibaret bulundu!u mahallerinden tevârüd eden evrak ile
merkez-i vilâyet Muhâcirîn Komisyonu kayd#ndan ve Isparta Sanca!#'nda dahi
muhâcir kalmad#!# mutasarr#fl#!#n#n i"‘âr#ndan anla"#ld#!# ve bu Tatar ve
Nogaylar erbâb-# ziraat ve ehl-i sanatdan olmay#p baz# arabac#l#k ve hamall#k
gibi hizmetle ta‘ayyü" etmekde ise de ekseri i"siz tak#m#ndan olduklar# cihetle
daima hükûmetin muâvenetine arz-# ihtiyac etmekde ve iskân edildikleri halde
idarelerince izhâr-# acz ile yine istiâne eylemekde bulunduklar# cihetle hem
kendi ta‘ayyü" ve idarelerini teshil ve temin etmek ve hem de bu havâli ahali-
sine baz# sanayi talim eylemek üzere bu tarafa gönderilecek muhâcirînin her
halde erbâb-# sanayiden olmas#na inâyet buyurulmas#n#n arz ve inhâs# komis-
yon-# mezkûrdan yaz#lan derkenar üzerine meclis-i idare-i vilâyetden ifade
olunmu" ve taleb buyurulan hulâsan#n mâh be-mâh irsâline itina olunmas#

87

414

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

Konya Vilâyeti
Mektubi Kalemi

Aded 
117
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mezkûr komisyona tebli! k#l#nm#" olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.

Fî 5 Muharremü'l-haram sene [1]306 ve fî 30 A!ustos sene [1]304 / [11 Eylül
1888]
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Vali-i vilâyet-i Konya
Mehmed Memduh
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ÇERKES MUHAC!RLER!N D!YARBAKIR'A SEVKLER!NDEN
VAZGEÇ!LEREK DAHA YAKIN OLAN ANKARA'DA !SKAN

ED!LMELER!N!N UYGUN GÖRÜLDÜ$Ü
Kafkasya'dan Sinop'a gelen Çerkes muhâcirlerinin önceden kararla"t!r!lan

Diyarbak!r'a sevklerine mevsim müsâid olmad!#!ndan, resmi 
kay!tlarda uygun mahal bulundu#u anla"!lan 

Ankara'da iskân edilmeleri
30 Ekim 1888

Kafkasya'dan Sinob'a gelen 
bin be# yüz muhâcirîn-i 

Çerâkise'ye dair.

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye

Mantûk-# emr u irâde-i aliyye-i cenâb-# Sadâret-penâhîleri ve melfûf-#
mezkûr müeddâs# rehîn-i îkân-# kemterî üzere Trabzon Vilâyeti'nden ahîren
al#n#p huzur-# âlî-i hazret-i Vekâlet-penâhîlerine arz u irâe olunan tel-
grafnâmede muhâcirîn-i merkûme her ne kadar bir yandan Amasya'ya sevk
olunuyorlar ise de hasbe'l-mevsim sefâletlerine mahal kalmamak ve masâr#f-#
nakliyelerince tasarrufât hâs#l olmak üzere Amasya'dan daha yak#n olan
Ankara Vilâyeti'yle Yozgad Sanca!#'ndaki arazi-i hâliyede iskânlar# münasib
olaca!# i"‘âr olmas#yla ol vechile icra-y# icab#na "ifâhen irâde-i aliyye-i cenâb-#
fehâmet-penâhîleri "eref-sânih olmas#na ve Ankara Vilâyeti dahilinde bin iki
yüz bu kadar hâne muhâcirîn iskân#na kâfî arazi oldu!u kuyûda mürâcaatla
anla"#lmas#na binâen vilâyeteyn-i mezkûreteyne ve Sivas Vilâyeti'ne tebligât-#
mukteziye ifâ k#l#nm#" ve riyâset-i mü"ârünileyhân#n nezâret-i âcizîye dahi vâki‘
olan i"‘ârât#na ol vechile cevab yaz#lm#" olma!la arz ve beyân-# ma‘lûmata
mübâ"eret ve mezkûr tezkirenin takdim ve iâdesine cür’et olundu. Ol bâbda.

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

Me’âl-i i"‘âr-# âlî-i dâverileri ma‘lûm-# âcizî olan bu i"e dair ahîren tevârüd
eden tezkire-i aliyye-i âsafânelerinde muhâcirîn-i merkûmenin Diyarbekir
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Vilâyeti'ne sevk ile iskânlar# z#mn#nda iskân memûru Bahâ Bey'in Diyarbekir'e
azîmeti yaz#ld#!# ve masâr#f-# mütenevviaya aid havalenâmenin irsâl k#l#naca!#
gösteriliyor ise de Diyarbekir ve Erzurum Vilâyetlerine muhâcir sevkine
mevsim müsâid olmad#!#ndan hem muhâcirîn me"akkat-i seferiyeden daha tez
vakitde varmas#na ve hem de masâr#f-# sevk ve iskânlar# ehven olmak için bun-
lar#n yak#n vilâyetlerde iskânlar# "eref-tevârüd eden tezkire-i sâmiye-i cenâb-#
Sadâret-penâhîde emr u i"‘âr buyurulmu" olma!la beraber ahîren Trabzon
Vilâyet-i Behiyyesi'nden ke"îde olunup huzur-# âlî-i Sadâret-penâhî'ye arz ve
irâe olunan telgrafnâmede dahi muhâcirîn-i merkûme bir yandan Amasya'ya
sevk olunmakda iseler de hasbe'l-mevsim sefâletlerine mahal kalmamak ve
masâr#f-# nakliyelerince tasarrufât hâs#l olmak üzere kurbiyet-i mesafe cihetiyle
Ankara ve Yozgad'daki arazi-i hâliyede iskânlar# i"‘âr olunmu" ve icras# icab#na
"ifâhen irâde-i aliyye "eref-müteallik ederek zaten Ankara'da bin iki yüz bu
kadar hâne muhâcirîn iskân#na kâfî arazi-i hâliye dahi mevcud oldu!u ma‘lûm
bulundu!undan vürûdlar#nda hüsn-i îvâ ve iskânlar# lüzûmu Ankara Vilâyeti'ne
i"‘âr ve Trabzon Vilâyeti'yle Sivas'a dahi ma‘lûmat-# lâz#me izbâr edilmi"
oldu!una göre art#k memûr-# mûmâileyhin Diyarbekir'e azîmetine mahal
olmad#!#ndan kendisinin Ankara'ya azîmeti ve muâmelât-# iskâniyeye dikkat ve
ihtimâm eylemesi emrinde tebligât icra ve ba‘demâ gelecekler için "ehbender-
lik cihetlerine ma‘lûmat itâs# sûreti dahi Hariciye Nezâreti'ne yaz#lmakla
beraber tahsisâta aid muâmelenin ifâs# ve Muhâsebe'ye havale olundu!undan
komisyonca icab-# hâlin ifâ buyurulmas# bâb#nda.

24 Safer sene [1]306 / 18 Te"rin-i evvel sene [1]304 / [30 Ekim 1888]
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KAFKASYA MUHAC!RLER!N!N ESK!"EH!R KARAKAMI"'TA !SKÂN
ED!LM!" OLAN HEM"EHR!LER!N!N YANINDA !SKÂN ED!LMEK 

!Ç!N ISRARCI DAVRANDIKLARI
Kafkasya'dan göç ederek Eski"ehir Karakam!"'ta yerle"tirilmi" olan muhâcir-

lerin, kendi memleketlerinden olup da yanlar!na gelmek isteyen hem"ehri-
lerinin isteklerinin kabul edilmeyerek Samsun'a gönderilmelerine ra#men

taleplerinde !srar ettikleri
10 Aral#k 1888

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Mukaddemâ Kafkasya'dan hicretle Eski"ehir'de vâki‘ Karakam#"'da iskân

edilmi" olan muhâcirînden mahallinde kalan üç hâne halk#n#n dahi bu kere
hicret etmeleriyle hem"ehrilerinin nezdinde iskânlar# hakk#nda vuku‘bulan
istidâlar# nazar-# ehemmiyete al#nmayarak Samsun taraf#na izâmlar#na karar
verildi!inden ve kendileri yol masraf# ve arazi vesâire talebiyle hükûmete bâr
olmayacaklar#na dair kefil irâesine de haz#r olduklar#ndan bahisle mahall-i
mezkûrda sâkin hem"ehrileri nezdine azîmetlerine müsâade itâs# istidâs#n# ve
baz# ifadeyi hâvî muhâcirîn-i merkûme vekili Hac# $shak mührüyle mahtûmen
itâ olunan arzuhal leffen sûy-# âlî-yi dâverîlerine irsâl k#l#nma!#n me’âline ve ol
bâbdaki karara nazaran icra-y# icab#na himem-i aliyye-i düstûrîleri masrûf
buyurulmak bâb#nda.

Fî 6 R. sene [1]306 ve fî 28 Te"rin-i sâni sene [1]304 / [10 Aral#k 1888]
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KAFKASYA MUHAC!RLER!NDEN B!R KISMININ YOZGAT VE
KIR"EH!RE GÖNDER!LD!KLER!

Ankara vilâyetine iskânlar! emredilerek yola ç!kar!lan Kafkasya muhâcirlerinin
iskâna uygun yer olmayan Çorum'da kalmak için !srar etmeleri üzerine 

alaybeyi ve mutasarr!flarca ikna edilip arabalar kiralanarak 
Yozgat ve K!r"ehir'e gönderildikleri

23 Aral#k 1888

Telgrafnâme

Mâbeyn-i Hümâyûn Ba#kitâbet-i Celîlesi'ne
Ankara Vilâyeti'nde iskân# Bâb-# Âlî'den emr u i"‘âr buyurulan bin iki yüz

hâne Kafkasya muhâcirlerinin daha Sivas Vilâyeti'nde iken suhûletle vilâyetden
Çorum'a sevk etmek emel ve fikriyle cümlesi Çorum'da iskân olunacaklar#n#n
vilâyet-i mü"ârünileyhâ iskân memûru taraf#ndan kendilerine tefhîm olun-
du!undan muhâcirîn-i merkûme Çorum'a vard#kda ba"ka hiçbir yere gitmeye-
ceklerini beyân etmi" ve yaln#z Çorum kazâs#n#n böyle yedi sekiz bin nüfusun
iskân#na müsâid olmad#!# kendilerine pek çok nesâyih ile bildirilmi" ise de
#srara devam eylemelerinden Ankara Vilâyeti'nin münasib kazâlar#na kemâl-i
refahla iskân olunacaklar#n# kendilerine tefhîm ve ikna etmek z#mn#nda bura
Alaybeyi ile Yozgad mutasarr#f# Çorum'a izâm olunmu" ve binâenaleyh ba‘dehû
bu tedbir-i musîb ve hayrî kendileri dahi fehm edip tayin olunan kazâlara
azîmete muvâfakat etmi" ve binâberîn nakilleri için arabalar isticâr olunup tayi-
nâtlar# dahi verilerek sâye-i ma‘mûriyet-vâye-i cenâb-# cihân-bânîde Bâb-# Âlî
ile takarrür eden Yozgad'a ve K#r"ehri sancaklar#na kemâl-i intizam ve suhûlet-
le sevk olunmakda ve izdiyâd-# ömr-i cenâb-# cihân-bânî da‘avât#yla me"gul
olmakda olduklar# berây-# ma‘lûmât ma‘rûzdur. Fermân.

11 Kanûn-# evvel sene [1]304 / [23 Aral#k 1888]
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Ankara Valisi
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HALEP'TE RUMEL! ÇERKES MUHAC!RLER! ARASINDA ÇIKAN
!HT!LAFIN G!DER!LMES!

Halep'in Menbic bölgesinde yerle"tirilen Rumeli Çerkes muhâcirleri ile di#er
bölgelerden kendilerine kat!lan hem"ehrileri aras!nda ortaya ç!kan arazi

ihtilâf!n!n muhâcir esas defterine göre yeniden 
tahrir yap!larak giderilmesi

25 Temmuz 1889

Rumeli muhâcirîn-i Çerâkisesi'nden üç yüz hâne halk# hakk#nda Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan merbût 29 Nisan sene  1 305 tarihli tezkiresi ve
merbûtu mütalaa olunarak bu bâbda 11 Te"rin-i evvel sene  1 304 tarihiyle Haleb
Emlâk-# Hümâyûn Komisyonu'na yaz#lm#" olan tahrirât-# aliyyenin tekidi lüzûmu
tezekkür k#l#nd#.

Fî 9 May#s sene  1 305
"mzalar

Mûcebince fî 10 May#s sene [1]305 yaz#lm#"d#r.
Bâlâda muharrer karar üzerine tastîr buyurulan tahrirât-# aliyye-i cenâb-#

nezâret-penâhîlerine cevaben Haleb Emlâk-# Hümâyûn $daresi'nden vârid olan
merbût 1 Haziran sene  1 305 tarihli mazbata-i cevabîyenin hulâsa-i münderi-
cât#ndan Menbic'te sâkin muhâcirîn-i Çerâkise hakk#nda evvel ve âhir icra k#l#nan
tahkikâtdan bir netice istihsal olunamamas# muhâcirîn-i merkûme ümerâs#ndan
Mirzâ ve Ömer beylerin eser-i te"vik ve i!fâli oldu!u ve bu muhâcirîn-i merkû-
menin arazi-i seniyyeye vuku‘bulan tecavüzât ve tasallutât#n#n önünün al#nmas#
doksan dört tarihinde iskân olunan muhâcirînin esâmisini mübeyyin defterinin
elde edilerek bunlardan mevcud olan beher hâne ba"#na seksen sekizer dönüm
arazi tefrik ve tahdid olunarak tapusu olanlara tebdilen ve olmayanlara müced-
deden Hazine-i Hâssa-i %âhâne'den tapu senedât# itâ olunmas#na mütevakk#f
bulundu!u tafsilât-# sâire dermiyân olunarak beyân ve i"‘âr-# sâb#k vechile
muâmele-i mebsûtan#n icras# z#mn#nda cânib-i hükûmet-i seniyyeden mikdâr-#
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kâfi zabtiye ile Defter-i Hakanî memûru haz#r oldu!u halde idareden mühendis
izâm# lüzûmu istizân olunmu" ve bunlar#n takrir-i iskânlar# ve arazi-i seniyyeye
olan müdâhele ve taarruzlar#n#n men‘i lâz#meden bulunmu" olmas#yla sûret-i
i"‘âr#n tervici münasib görünmü" oldu!undan ba‘dehû tahrir ve tapu muâmelât#-
na muktezi evrak ve defâtir gönderilerek ona göre muâmele-i tahririye icra k#l#n-
mak üzere evvel emirde ber-vech-i i"‘âr asâkir-i zabtiye ve Defter-i Hakanî
memûru haz#r oldu!u halde idare mühendisi marifetiyle ve muhâcirînin esas def-
teri üzerine muâmele-i tahririyenin icras#yla arazinin tefrik ve tahdidi münasib
oldu!una ve muahharan haricden gelip iskân eden muhâcirînin me’vâ-y# kadîm-
lerine iâdesi keyfiyyetinin i"bu tahrir ve tefrik muâmelesinin hitâm#ndan sonra
icab#na bak#lmas#na dair cevab-nâme-i âlî tastîri ve bu bâbda muâvenet-i muk-
teziye ifâs# z#mn#nda i"‘âr-# vâk#‘dan bahisle Haleb Vilâyet-i Celîlesi’ne tahrirât-#
aliyye tastîri lüzûmu tezekkür k#l#nd#.

29 Haziran sene  [1]305
"mzalar

*

Haleb Vilâyet-i Celîlesi'ne
Cebel-i $sa Çiftlikât-# Hümâyûnu dahilinde doksan dört tarihinde Menbic

Kasabas#'nda iskân edilmi" olan Rumeli Çerkes muhâcirlerinden bir tak#m#
mahall-i âhara nakletmi" olduklar# gibi civardan dahi bir tak#m Çerkesler bunlara
iltihak ederek ümerâs#ndan Mirzâ ve Ömer beylerin te"vik ve i!fâliyle bir yandan
Çiftlikât-# Hümâyûn arazisine tecavüz ve bir yandan dahi a!nam rüsûmu vesâir
verginin adem-i itâs#na k#yâm ve Emlâk-# Hümâyûn memûrlar# aleyhinde "ikayât#
hâvî mahzarlar tertib ve irsâl eylemekde olduklar#na ve bunlar#n kat‘iyyen takrir-i
iskânlar# ile i"bu ahvâlin ref‘ u izâlesi lâz#meden göründü!üne binâen cânib-i
hükûmetden mikdâr-# kâfî asâkir-i zabtiye ile Defter-i Hakanî memûru haz#r
oldu!u halde Haleb Emlâk-# Hümâyûn $daresi'nden gönderilecek mühendis mari-
fetiyle muhâcirînin esas defteri üzerine muâmele-i tahririyenin icra ve bunlara
icab eden arazinin tefrik ve itâs#yla takrir-i iskânlar# idare-i mezkûreye i"‘âr k#l#n-
ma!la bu bâbda hükûmetce muâvenât ve teshilât-# mukteziyenin ifâs# husûsunun
lâz#m gelenlere emir ve tenbihi mütevakk#f-# celîle-i âsafânelerindir.

13 Temmuz sene [1]305 / 27 Za. sene [1]306 /  [25 Temmuz 1889] 
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KUBAN KAZAKLARI BÖLGES!NDEN GELECEK OLAN MUHAC!RLER!N
ADANA, ANKARA VE KONYA'DA !SKÂNLARI

Kafkasya'da Kuban Kazaklar! bölgesinden aileleriyle ortalama yüz yirmi bin
ki"inin Osmanl! topraklar!na göç istekleri husûsunda Rus makamlar!yla 

yaz!"man!n tamamlanmas! üzerine gelecek olanlar!n 
Adana, Ankara ve Konya'da yerle"tirilmelerinin 

kararla"t!r!ld!#!
6 "ubat 1890

Mâbeyn-i Hümâyûn Cenâb-! Mülûkâne Ba#kitâbet-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya'da Kuban Kazaklar# arazisi dahilinde vâki‘ Yekaterinodar ve

Labinsk nahiyelerine tâbi baz# karyeler ahalisinden takrîben yirmi dört bin
zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i Mahrûsa-i %âhâne'ye hicretleri hakk#nda
taleb ve istidâlar#n#n Rusya Hükûmeti taraf#ndan kabulüyle emr-i muhâceretin
en müsâid ahvâl ve "erâit taht#nda icras#na muvâfakat olundu!una ve teferruât#-
na ve muhâcirîn-i merkûmenin iskân olunacaklar# mahallerin Hükûmet-i
Seniyyece tayin ile neticesinin i"‘âr#na dair Rusya Sefâreti'nden verilen takrir
sûretinin leffiyle Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin ol bâbdaki tezkiresini tebli!en
icra-y# icab# hakk#nda Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan tezkire üzerine
aileleriyle beraber yirmi dört bin nüfus zükûr gösterilen muhâcirîn-i merkûmenin
beher hânesi be" nüfus itibar edildi!i halde bunlar#n yüz yirmi bin nüfus te"kil
edece!i cihetle muhâcirîn-i merkûmenin Adana ve Ankara ve Konya vilâyet-
lerindeki arazide iskânlar# bi't-tensib bu bâbdaki tedâbir ve muâmele-i lâz#me
cevaben mezkûr Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne i"‘âr k#l#nm#" ve Rusya'n#n en
müsâid ahvâl ve "erâit taht#nda ve memûr-# mahsûs refâkatiyle hicretlerine
müsâade eyledi!i bu kadar nüfus-# kesîrenin hicretleri umûr-# mühimmeden
olma!la bu bâbda hâk-pây-i "âhâneye arz-# ma‘lûmât eyleme!i vecibeden
addeyledi!im cihetle buna müteallik evrak#n sûret-i muhreceleri leffen takdim
olunmu" olma!la ma‘lûmât olmak üzere keyfiyetin atebe-i ulyâ-y# hazret-i
Padi"ahi'ye arz buyurulmas# bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

25 Kânûn-# Sâni sene [1]305 / [6 %ubat 1890]
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MEDRESELERE KAYDOLAN MUHAC!RLERE NÜFUS CÜZDANI
VER!LMES!NDE ARANAN "ARTLAR

K!r!m, Batum ve Yeni"ehir gibi Rusya'ya ba#l! bölgelerden gelerek $stanbul
medreselerinde "muhâcir" ad!yla kay!tl! bulunanlar!n, s!n!rdan giri"lerindeki

kesin veya geçici statüye göre kendilerine Osmanl! nüfus cüzdan! 
veya geçici ilmuhaber verilmesinin kararla"t!r!ld!#!

24 Mart 1890

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne

K#r#m ve Batum ve Yeni"ehir gibi memâlik-i ecnebiyeden hicret edip de
Dersaâdet medârisinde muhâcir nâm#yla mukayyed bulunan talebe-i ulûmun
medreselerinde birer ilmuhaber ahz ile Talebe Ba"kitâbeti'ne tasdik etdirildik-
den ve bunlardan kat‘iyyen hicret edenler ile muvakkaten gelmi" olanlar tefrik
edilmek üzere Muhâcirîn Komisyonu marifetiyle tahkikât icra edildikten sonra
kat‘iyyen hicretleri tahakkuk edenlere tezkire-i Osmaniye verilmesi ve
muvakkaten geldikleri anla"#lanlar#n dahi medrese defterlerine kayd# icra olun-
makla beraber muâmelât-# "ahsiyelerinde mûcib-i suhûlet olmak üzere nüfus
idarelerinden yedlerine birer muvakkat ilmuhaber itâs# hakk#nda ahîren ittihâz
ve tebli! olunan karardan bahisle baz# ifadeyi hâvî tevârüd eden tezkire-i aliyye-i
dâverileri %ûrâ-y# Devlet'e lede'l-havale ol bâbda Tanzimat Dairesi'nden itâ
olunup sûreti bâ-buyruldu-y# âlî tevdi‘ buyrulan mazbatada memâlik-i mezkûre
ahalisinden olup da medreselerde mukayyed bulunan talebe-i ulûma tezkire-i
Osmaniye veya ilmuhaber itâs# için kat‘iyyen hicret edip etmedikleri anla"#lmak
üzere ber-mûceb-i karar-# âlî komisyonca tahkikât icras# mukarrer ise de bun-
lardan bir tak#m# zaten tezkire-i Osmaniye alm#" ve tezâkir-i mezkûrenin
zîrinde hâmilinin tâbiiyyet-i Devlet-i Osmaniyeyi hâiz oldu!u muharrer bulun-
mu" olmas#na nazaran bunlar#n tebea-y# Devlet-i Aliyye'den add olunmalar#
lâz#m gelir ise de kendileri muvakkaten gelmi" olduklar#n# beyân etmekde
olduklar# cihetle bu bâbdaki muâmele istifsâr buyurulmu" olup memâlik-i
mezkûre ahalisinden olup da Dersaâdet medârisinde muhâcir nâm#yla
mukayyed bulunan talebe-i ulûmun vaktiyle tezkire-i Osmaniye istihsal
eylemeleri tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul etdiklerine delâlet edebilir ise de
bu bâbda bir gûne itiraza mahal kalmamak için o makûleler hakk#nda tahkikât-#
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lâz#me bi'l-icra kat‘iyyen hicret etmi" olduklar# tebeyyün edenlere tebea-y#
Osmaniye muâmelesi icra ve memleketlerince kat‘-# alâka etmeyip li-ecli't-tah-
sil muvakkaten geldikleri anla"#lanlar yedinde tezkire-i Osmaniye'nin ahz#yla
muvakkat ilmuhaber itâs# münasib idü!i tezekkür olundu!u gösterilmi" ve
Sicill-i Nüfus $dare-i Umûmiyesi'ne itâ-y# ma‘lûmât edilmi" olma!la komisyon-
ca da ber-mûceb-i karar ifâ-y# muâmele-i muktezîyeye himem-i aliyye-i riyâset-
penâhîleri masrûh buyrulmak bâb#nda.

2 %aban sene [1]307/11 Mart sene [1]306 / [24 Mart 1890]
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M!HAL!Ç’!N EKMEKÇ! VE AKÇASI$IRLIK MERALARINDA ÇERKES
!SKÂNI

Mihaliç Çiftli#ine ba#l! Ekmekçi ve Akças!#!rl!k meralar!na iskân edilen
Çerkeslerin iskân i"lerini yürütmek üzere Mihaliç Kazâs! kaymakam!n!n

ba"kanl!#!nda kurulan komisyona Hüdavendigar $skân Memûru 
Nafiz Bey'in tayin edildi#i

17 A%ustos 1890

Hazine-i Hâssa-i $âhâne Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmisi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Mihaliç Çiftlikât-# Hümâyûnu merbûtât#ndan Ekmekci ve Akças#!#rl#k

meras#na iskân edilmi" olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin sûret-i iskânlar# hakk#nda
Mihaliç Kazâs# kaymakam#n#n taht-# riyâsetinde te"kili kararla"t#r#ld#!# 7
Temmuz sene [1]306 tarihli emirnâme-i nezâret-penâhîleriyle taraf-# çâkerâne-
mize emr u irâde buyurulan komisyona Muhâcirîn $dare-i Umûmiyesi
Komisyonu cânibinden Hüdavendigar Vilâyeti $skân Memûru izzetli Nafiz
Bey'in tayin edildi!i al#nan cevabdan müstebân-# âlî-i cenâb-# nezâret-penâhileri
buyuruldu!u 29 Temmuz sene [1]306 ve altm#" dokuz numaral# emirnâme-i
devletlerinde emr u fermân buyuruluyorsa da 7 Temmuz sene [1]306 tarihli
emirnâme-i fehîmâneleri henüz "eref-zuhûr etmedi!inden komisyon-# mezkûr-
la mahall-i mezkûra gidildi!inde sûret-i tesviye hakk#ndaki iradelerine #tt#lâ‘
hâs#l edilmek ve ona göre icab-# maslahata giri"ilmek üzere mezkûr tarihiyle
olan iradenâme-i devletlerinin bir an evvel irsâline fermân buyurulmas# bâb#n-
da ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 5 A!ustos sene [1]306 / [17 A!ustos 1890]
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KONYA V!LAYET!'NDE YERLE"T!R!LMELER! KARARLA"TIRILAN
MUHAC!R KAF!LELER!N!N KI" BASTIRMADAN !SKAN ED!LMELER!
Rusya'dan hicret ederek Konya Vilâyeti'nde iskân edilmeleri kararla"t!r!lan

muhâcir kafilelerinin k!" bast!rmadan yerle"tirilebilmeleri için iskân 
memûrlar! tayin edilmesi 

4 Kas#m 1890

Huzur-! âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicrete ba"layan ve Konya Vilâyeti'nde

iskânlar# mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin
dört yüz nüfusun dilhâh-# âlî vechile hemen esbâb-# iskâniyelerinin istikmâline
te"ebbüs eylemek üzere Konya Vilâyeti'ne azîmeti Ayd#n ve Konya ve Adana
vilâyât-# celîlesi iskân memûru E"ref Efendi'ye i"‘âr k#l#nm#" ise de bu muhâcir-
lerin Konya'da iskân olunacaklar# mahaller müteferrik ve yekdi!erine ba‘îd
olmas# mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin bir zamanda iskânlar# mümkün
olamayaca!#ndan bahisle gerek "imdi vürûd edeceklerin ve gerek di!er gelecek
kafilelerin üç koldan k#" basmaks#z#n yerle"dirilmeleri için Ayd#n ve Trabzon
memûrluklar#ndan münfas#l Saim ve Bahâ efendilerin dahi i"in arkas# al#n#n-
caya kadar her bir masraflar#na mukâbil olmak üzere yetmi" be"er guru"
yevmiyelerle muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten
icra-y# memûriyetleri istizân#na dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire leffen arz ve takdim k#l#nm#" ve "u sûret muhâ-
cirîn-i merkûmenin sâye-i merhamet-vâye-i cenâb-# mülûkânede dûçâr-# sefâlet
olmaks#z#n husûl-i iskânlar#n# mûcib tedâbirden olarak münasib görünmü"
olma!la muvâf#k-# re’y-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhileri buyruldu!u halde
icra-y# icab#n#n Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne emr ve tebli!iyle ifâ-y# muktezâs#
için su‘-i âcizîye ma‘lûmât itâ buyrulmas# bâb#nda.

21 Ra. sene [1]308 / 23 Te"rin-i evvel sene [1]306 / [4 Kas#m 1890]
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MUHAC!RLER! !SKÂN YERLER!NE GÖTÜREN VAPUR ACENTELER! !LE
MUKÂVELE YAPILDI$I

Kafkasya'dan göç etmekte olan Çerkes muhâcirlerini iskân yerlerine götüren
acenta vapurlar! ile $dare-i Mahsûsa vapur ücretleri aras!ndaki fark 

gözetilerek mukâvele yap!ld!#!
5 Kas#m 1890

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Kafkasya'dan hicret eyleyecek olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin $dare-i

Mahsûsa vapurlar#yla mahall-i mürettebe-i iskâniyelerine sevk edilmeleri
evvelce kararla"d#r#lm#" oldu!u halde muhâcirîn-i merkûmenin burada vapur-
dan vapura aktarma edilmelerinde bir tak#m mü"kilâta tesadüf olunaca!#
anla"#lmas#na ve zaten bunlar#n geldikleri vapurlar acentesiyle $dare-i
Mahsûsa'n#n istedi!i ücret beynindeki fark cüz’i bir "ey olmas#na binâen acen-
tenin bir derece daha te"vikiyle bu farkdan vazgeçirilmesi ve "âyed tenzili kâbil
olamazsa fiyat-# mukarrere ile do!rudan do!ruya nakl ve izâmlar# münasib
görünerek keyfiyet Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne yaz#lm#"d#. Bu
bâbda her ne kadar te"vikât-# lâz#me icra olunmu" ise de acente taraf#ndan ten-
zil-i fiyata muvâfakat edilmemesiyle eski fiyat vechile akd-i mukâvele olunarak
ol bâbda tanzim k#l#nan mukâvelenâme sûretinin gönderildi!ine dair riyâset-i
mü"ârünileyhâdan vârid olan tezkire melfûfuyla ma‘ân huzur-# me‘âlî-mevfûr-#
cenâb-# Sadâret-penâhîlerine takdim k#l#nma!#n icra-y# icab# vâbeste-i
müsâade-i celîle-i h#dîv-i âzamileridir, ol bâbda.

22 Ra. [1]308 / 24 Te"rin-i evvel sene [1]306 / [5 Kas#m 1890]
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KONYA'DA YERLE"T!R!LMELER! KARARLA"TIRILAN MUHAC!RLER!N
!SKÂNLARININ TAK!P ED!LEB!LMES! !Ç!N MEMUR TAY!N!

Rusya'dan Osmanl! topraklar!na göçetmeye ba"layan ve Konya'da yerle"ti-
rilmeleri kararla"t!r!lan muhâcirlerin, k!" bast!rmadan iskânlar!n!n takip

edilebilmesi için iki iskân memûru tayininin uygun görüldü#ü
12 Kas#m 1890

Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicrete ba"layan ve Konya Vilâyeti'nde

iskânlar# mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin
dört yüz nüfusun dilhâh-# âlî vechile esbâb-# iskâniyelerinin istikmâline te"eb-
büs olunmu" ise de bunlar#n Konya'da iskân olunacaklar# mahaller müteferrik
ve yekdi!erine ba‘îd olmas# mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin iskânlar#
mümkün olamayaca!#ndan bahisle gerek "imdi vürûd edeceklerin ve gerek
di!er gelecek kafilelerin üç koldan k#" basmaks#z#n yerle"dirilmeleri için Ayd#n
ve Trabzon iskân memûr-# sâb#k[#] Saim ve Bahâ efendilerin i"in arkas# al#n#n-
caya kadar her bir masraflar#na mukâbil olmak üzere yetmi" be"er guru"
yevmiye ile muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-
y# memûriyetleri hakk#nda Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nden gelen
tezkirenin leffiyle icra-y# icab#na dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi
arz ve takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda her ne vechile emr u fermân-#
hümâyûn-# hazret-i Padi"ahî "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# münîfî
infâz edilece!i beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 28 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 30 Te"rin-i evvel sene [1]306 

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflar!yla manzûr-! âlî buyurulan i#bu tezkire-i

sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padi#ahî
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#eref-müteallik buyurulmu# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 29 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 31 Te#rin-i evvel sene [1]306 / [12 Kas!m
1890]

*

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicretleri mukarrer olup müreffehen ve

muazzezen icra-y# sevk ve îvâlar# Rusya devlet-i fahîmesinin tavsiyesi üzerine
devletce matlûb ve mültezim bulunan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile
olarak bu kere iki bin dört yüz nüfusun vürûd ve mutayyiben sevkleri derdest
bulunmu" ve bunlar#n dilhâh-# âlî vechile hemen esbâb-# iskâniyelerinin istikmâ-
line te"ebbüs eylemek üzere Ayd#n ve Konya ve Adana vilâyât-# celîlesi iskân
memûru E"ref Efendi'nin Konya Vilâyeti'ne azîmeti kendisine bâ-telgraf i"‘âr
k#l#nm#" olup fakat bunlar#n Konya Vilâyeti dahilinde mahall-i iskâniyeleri
yekdi!erine uzak ve müteferrik olmas#yla bir mahalde iskân edecek k#sm#n#n
muâmelât-# iskâniyesiyle me"gul olacak iskân memûrunun di!erlere de ân-#
vâhidde nezâret edemeyece!i tabiî ve hasbe'l-mevsim cümlesinin birden sürat-i
mümkine ile bi't-tavtîn haklar#nda ol bâbdaki irâde-i seniyye-i cenâb-# Padi"ahî
vechile bir gûne sefâletlerine meydan verilmemesi lüzûmu emr-i celî olarak
binâenaleyh yaln#z bir iskân memûru ile "u emr-i mühimmin dilhâh-# âlî üzere
tesviye ve ifâs# ise mümkün olamayaca!#na binâen gerek "imdi vürûd edeceklerin
ve gerek di!er gelecek kafilelerin üç koldan emr-i îvâlar# icra edilmek ve bi-men-
nihî'l-Kerîm k#" basmaks#z#n cümlesi müreffehen yerle"dirilmek üzere Ayd#n ve
Trabzon memûrluklar#ndan münfas#l Saim ve Bahâ efendilerin i"in arkas# al#n#n-
caya kadar her bir masraflar#na mukâbil olmak üzere yetmi" guru" yevmiyelerle
muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-y# memûriyet-
leri tensib k#l#nma!la bu sûret rehîn-i tensib-i âlî-yi âsafâneleri oldu!u halde
i"leyecek yevmiyelerinin te’diye ve itâs# z#mn#nda Konya Vilâyet-i Aliyyesi'yle
Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne icra-y# tebligât buyrulmas#yla neticesinin komisyona
da emr u inbâ buyurulmas# komisyon karar#yla ma‘rûzdur
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Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 16 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 18 Te"rin-i evvel sene [1]306

*

Huzur-! âlî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'dan Memâlik-i %âhâne'ye hicrete ba"layan ve Konya Vilâyeti'nde iskân-

lar# mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin dört yüz
nüfusun dilhâh-# âlî vechile hemen esbâb-# iskâniyelerinin istikmâline te"ebbüs
eylemek üzere Konya Vilâyeti'ne azîmeti Ayd#n ve Konya ve Adana vilâyât-#
celîlesi iskân memûru E"ref Efendi'ye i"‘âr k#l#nm#" ise de bu muhâcirlerin
Konya'da iskân olunacaklar# mahaller müteferrik ve yekdi!erine ba‘îd olmas#
mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin bir zamanda iskânlar# mümkün olama-
yaca!#ndan bahisle gerek "imdi vürûd edeceklerin ve gerek di!er gelecek
kafilelerin üç koldan k#" basmaks#z#n yerle"dirilmeleri için Ayd#n ve Trabzon
memûrluklar#ndan münfas#l Saim ve Bahâ efendilerin dahi i"in arkas# al#n#ncaya
kadar her bir masraflar#na mukâbil olmak üzere yetmi" be"er guru" yevmiyelerle
muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-y# memûriyet-
leri istizân#na dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire
leffen arz ve takdim k#l#nm#" ve "u sûret muhâcirîn-i merkûmenin sâye-i mer-
hamet-vâye-i cenâb-# mülûkânede dûçâr-# sefâlet olmaks#z#n husûl-i iskânlar#n#
mûcib tedâbirden olarak münasib görünmü" olma!la muvâf#k-# re’y-i sâmî-i
hazret-i Sadâret-penâhîleri buyuruldu!u halde icra-y# icab#n#n Maliye Nezâret-i
Celîlesi'ne emr u tebli!iyle ifâ-y# muktezâs# için sûy-# âcizîye de ma‘lûmât itâ
buyurulmas# bâb#nda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Rebîülevvel sene 1308 ve fî 23 Te"rin-i evvel sene 1306
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KAFKASYA MUHAC!RLER!N!N SEVK VE !SKÂN YERLER!N!N L!STES!
1890 tarihine de#in Osmanl! Devleti topraklar!na grup grup gelmekte olan

Kafkasya muhâcirlerinin hangi bölgelere sevkedildiklerinin ve bu tarihten
sonra gelecek olanlar!n nerelerde yerle"tirileceklerinin 

kararla"t!r!ld!#!na dair düzenlenen listenin takdimi
13 Aral#k 1890

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne 
Devletlü efendim hazretleri,
Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'de tavtîn ve iskânlar# mukarrer olmas#yla pey

der-pey vürûd etmekde bulunan Kafkasya muhâcirlerinden "imdiye de!in ne
kadar# vürûd ederek li-ecli'l-iskân nerelere sevk edilmi" ve bunlardan ba"ka
olarak daha gelecekler var ise mikdâr#yla bunlar#n dahi hangi mahalde tavtîn-
leri mukarrer bulunmu" oldu!unu nât#k musaddak bir k#t‘a defterinin hâk-pây-i
hümâyûn-# Padi"ahiye arz ve takdimi Mâbeyn-i Hümâyûn Ba"kitâbet-i
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye tebli! olunan $râde-i seniyye-i cenâb-#
tâcdârî muktezâ-y# âlîsinden olma!la ber-minvâl-i muharrer bir k#t‘a defterinin
hemen tanzim ve irsâline himmet buyurulmas# siyâk#nda tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.

28 Rebîülâhir sene 1308 ve fî 29 Te"rin-i sâni 1306

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrây-# tevkîr u ta‘zîm olan i"bu tezkire-i sâmiye-i cenâb-# Sadâret-

penâhileri me’âl-i âlîsi rehîn-i îkân-# çâkerî oldu. Tetebbu‘-# kuyûd ile istihsal
olunan ma‘lûmâta nazaran Kafkasya'da Kuban Kazaklar# arazisi dahilinde vâki‘
Yekaterinodar ve Labinsk nahiyelerine tâbi baz# karyeler ahalisinden takrîben
yirmi dört bin nüfus zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i Mahrûse-i
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%âhâne'ye hicret hakk#ndaki taleb ve istidâlar#n#n Rusya Hükûmeti taraf#ndan
kabul edildi!i ve teferruât# hakk#nda Rusya Sefâreti'nden vârid olan takrir ter-
cümesinin ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresinin leffiyle Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'nin 9 Kânûn-# Sâni sene [1]305 tarihli ve yüz k#rk be" numa-
ral# tezkiresini mu‘akkib nezâret-i mü"ârünileyhâdan vârid olan 12 Temmuz
sene [1]306 tarihli ve elli yedi numaral# di!er tezkirede bunlardan "imdilik
dokuz bin yüz nüfusun ve ahîren vârid olan 11 Te"rin-i evvel [1]306 tarihli ve
doksan alt# numaral# tezkirede dahi yedi yüz elli nüfusun Memâlik-i Mahrûse-i
%âhâne'ye kabullerine Meclis-i Hâss-# Vükelâca karar verilerek $râde-i
Seniyye'nin dahi ol merkezde "eref-müteallik buyuruldu!u tebli! k#l#nm#" idi.

Muhâcirîn-i merkûmenin iskânlar# için Meclis-i Hâss-# Vükelâ karar#yla
Konya ve Adana dahil oldu!u halde alt# vilâyet tertib olunarak mezkûr Konya
ve Adana vilâyetlerinde alt# bin hânelik arazi oldu!u mezkûr 12 Temmuz sene
[1]306 tarihli tezkire mezâyâs#ndan istinbât k#l#nm#" ve muhâcirîn-i merkû-
menin tamam#n# yani dokuz bin bu kadar nüfusun iskânlar#n# Konya vâlisi kabul
etmesi üzerine muhâcirîn-i merkûmenin mezkûr Konya Vilâyeti'nde iskânlar#
bi't-tensib ilk evvel muhâcerete ba"layan birinci kafilesi olan iki bin dört yüz on
iki nüfus Antalya'ya sevk olununca Konya vali-i sâb#k#n#n i"‘âr-# vâki‘ini ta!yiren
yani mezkûrü'l-mikdâr nüfusun kabul ve iskânlar#na kâfi Konya Vilâyeti'nde
arazi-i hâliye olmad#!#ndan mütebâkisinin Adana'ya sevki hakk#nda vali-i
lâh#k#n Mâbeyni-i Hümâyûn-# Cenâb-# Mülûkâne'ye vâki‘ olan i"‘âr# üzerine
"eref-müteallik buyurularak Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden 29 Te"rin-i evvel
sene [1]306 tarihli ve yüz bir numaral# tezkire ile tebli! k#l#nan $râde-i Seniyye-i
Cenâb-# Padi"ahî mantûk-# âlîsine tevfikan ikinci kafilesi bulunan iki bin yüz
otuz be" nüfus-# mezkûr Adana'da iskân olunmak üzere Mersin $skelesi'ne sevk
edilmi" ve muahharan ba‘demâ vürûd edeceklerin Antalya'dan mahall-i
iskâniyelerine sevki lüzûmu nezâret-i mü"ârünileyhâdan vârid olan 7 Te"rin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve yüz be" numaral# tezkirede i"‘âr u beyân k#l#nmas#
üzerine üçüncü kafilesi olan iki bin iki yüz sekiz nüfus yine mezkûr Antalya'ya
sevk edilmi" ve kezâlik Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan 21 Te"rin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve yüz on bir numaral# tezkire üzerine dördüncü kafile-
si bulunan iki bin dört yüz on nüfusun dahi müteallik ve "eref-sudûr buyurulan
$râde-i Seniyye-i Cenâb-# Padi"ahî hükm-i âlîsine tevfikan Kal‘a-y# Sultaniye'de
$dare-i Mahsûsa vapurlar#na aktarmalar# bi'l-icra mezkûr Mersin $skelesi'ne
sevk ve izâm k#l#nm#" ve ber-vech-i ma‘rûz "imdiye kadar dört kafilede bi'l-
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vürûd mezkûr mahallere irsâl olunan nüfusun mikdâr# Memâlik-i Mahrûsa-i
%âhâne'ye kabullerine müsâade buyurulan nüfus râddesine peyveste olmu" ise
de baz# mesmû‘ât ve rivayât muhâcirîn-i merkûmeden daha bir tak#mlar#n#n
muhâceret edecekleri merkezinde olmas#na ve Sivas Vilâyeti'nde nüfus-#
kalîlenin kabul ve iskânlar# mümkün olaca!# vilâyet-i mü"ârünileyhâdan i"‘âr
k#l#nmas#na mebnî kuyûd-# atîka lede't-taharrî Bingazi Sanca!# dahilinde bir çok
arazi-i hâliye ile beraber bin hâne istiâb eder kârgîr ebniyelerin mevcud bulun-
du!u mukaddemâ vâki‘ olan i"‘ârdan müstebân olmas# ve Trablusgarb
Vilâyeti'nin Dersaâdet'e bu‘diyeti mülâbesesiyle oraya "imdiye kadar muhâcirîn
gönderilmedi!inden vilâyet-i mü"ârünileyhâ dahilinde dahi arazi-i hâliye-i
kesîre mevcud olmas# melhûz bulunmas# cihetle vilâyet ve mutasarr#f-#
mü"ârünileyhimâ ile bi'l-muhâbere bulunabilecek arazi-i hâliyenin mikdâr-#
dönümüyle mevâki‘inin "imdiden komisyona i"‘âr# ihtiyâta riâyeten 26 Te"rin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve altm#" dokuz numaral# tezkire-i âcizânemle Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'ne i"‘âr k#l#nm#" olup fakat ber-vech-i ma‘rûz muhâcirîn-i
merkûmeden esasen yirmi dört bin nüfus zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i
%âhâne'ye hicret edecekleri nezâret-i mü"ârünileyhâdan bildirilmesine ve sonra
da dokuz bin bu kadar nüfusun devletce kabul edildikleri i"‘âr ve beyân k#l#n-
mas#na ve "imdiye kadar gelenler de dokuz bin nüfusa resîde olmas#na nazaran
ba‘demâ Kafkasya'dan hicret edecek muhâcirîn olup olmad#!#na dair komis-
yonca bir ma‘lûmât olmay#p buras# Bâb-# Âlîce bilinecek bir keyfiyet idü!i ve
irâde-i seniyye mantûk-# münîfine tevfikan izahât-# lâz#meyi câmi tanzim k#l#nan
musaddak defterinin komisyona ifadesiyle leffen arz u takdime cür’et k#l#nd#!#
muhât-# ilm-i âlî-i h#dîv-i efhamileri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî Gurre-i Cemâziyelevvel sene 1308 ve fî 1 Kanûn-# evvel sene [1] 306 / [13
Aral#k 1890]

*
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Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Mektubî Kalemi

Mühür
Umûm Muhâcirîn Komisyonu "daresi 

Kebîr 
ve 

Sagîr
Zükûr 

ve 
!nâs

Kebîr 
ve 

Sagîr
Zükûr 

ve 
!nâs

9100 Meclis-i Vükelâ karar#yla "eref-taalluk eden !râde-i Seniyye'yi mübelli$
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin 12 Temmuz sene [1]306 tarih ve elli yedi
numaral# tezkiresi mûcebince hicret ve vürûd edecekleri i"‘âr buyuru-
lan muhâcirîn-i Çerâkise'nin mikdâr#

2412 Birinci kafilede Orel Vapuru'yla vürûd edip Konya Vilâyeti'nde iskân
olunmak üzere bi'l-muhâbere Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin 25 Eylül
[1]306 tarih ve doksan numaral# tezkiresi mûcebince Antalya'ya sevk
olunan.

2135 !kinci kafilede Rusya vapuruyla gelip ol bâbda "eref-müteallik eden
!râde-i Seniyye'yi mübelli$ nezâret-i mü"ârünileyhân#n 29 Te"rin-i evvel
sene [1]306 tarih ve yüz bir numaral# tezkiresi üzerine Adana
Vilâyeti'nde iskân olunmak üzere Mersin'e gönderilen.

2208 Üçüncü kafilede Orel Vapuru'yla bi'l-vürûd yine nezâret-i mü"ârüniley-
hân#n 7 Te"rin-i sâni sene [1]306 tarih ve yüz be" numaral# tezkire-i
ahîresi mûcebince Adana Vilâyeti'nde iskân olunmak üzere Antalya'ya
sevk olunan.

2410 Dördüncü kafilede Orel Vapuru'yla vürûd edip yine nezâret-i mü"ârün-
ileyhân#n 21 Te"rin-i sâni sene [1]306 tarih ve yüz on bir numaral#
tezkiresi mûcebince Adana Vilâyeti'nde iskân olunmak ve "eref-sâd#r
olan !râde-i Seniyye muktezâ-y# münîfince Çanakkale'de !dare-i
Mahsûsa vapurlar#na aktarma edilmek üzere Mersin'e izâm k#l#nan.

Gelip gelmeyece$i komisyonca mechul olan

9165
9850
9165
685

9850
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KAFKAS MUHAC!RLER!N!N HAVRAN SANCA$I'NDAK! BO" DEVLET
ARAZ!LER!NDE !SKANLARI

Adana'ya gönderilen Kafkas muhâcir kafilesinin Suriye Vilâyeti Belka
Sanca#!'ndaki akrabalar! yan!na yerle"tirilmeleri isteklerine kar"!n 

ayn! vilâyetin Havran Sanca#!'naki bo" devlet arazilerine 
iskânlar!n!n daha uygun olaca#!

31 Ocak 1891

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne Cevab
Müfâd-# i"‘âr-# âlî-i âsafâneleri ma‘lûm-# âcizî olarak ol bâbda sebk eden

istilâma cevaben Suriye Vilâyeti'nden al#n#p mezkûr telgrafnâmenin iâdesiyle
irsâl k#l#nan telgrafnâmede Havran Sanca!# dahilinde hâli arazi-i emiriye
bulundu!u ve orada muhâcirîn iskân# muhassenât# mûcib olaca!# cihetle muhâ-
cirîn-i merkûmenin iskân edilmek üzere izâm# lüzûmu gösterilmi" olma!la
iktizâs#n#n icras#na himem-i aliyye-i dâverileri derkâr buyurulmak bâb#nda.

18 %ubat 1306

*
Birinci kafilede Adana'ya izâm olunan yüz altm#" iki nüfus Kafkasya muhâ-

cirlerinin Suriye Vilâyeti dahilinde kâin Belka Sanca!#'nda iskân edilmi" olan
akrabalar# nezdine izâmlar# kendilerinin dahi orada iskânlar#n# istidâ etmekde
olduklar#ndan bahisle icra-y# icab# hakk#nda Adana Vilâyeti'nden ke"îde k#l#nan
telgrafnâmenin leffiyle "eref-vârid olan 20 Kanûn-# evvel sene  1 306 tarihli ve
yüz yirmi dokuz numaral# tezkire-i aliyye-i dâverileri üzerine komisyonca
mütâlaa-i lâz#me 5 Kânûn-# Sâni  1 306 tarihinde zeylen ve cevaben arz olun-
mu" idi. Bu kere dahi vilâyet-i mü"ârünileyhâdan savb-# âcizîye vârid olan tel-
grafnâmede tekid-i keyfiyet olunmu" olma!la arz u i"‘âr-# sâb#ka nazaran muk-
tezâ-y# hâlin icra ve neticesinin komisyona da emr u inbâ buyurulmas# bâb#nda.

Fî 2[0] C.  [1] 308 / 19 Kânûn-# Sâni  [1] 306 /  [31 Ocak 1891] 
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BURDUR'DAK! KAFKAS MUHAC!RLER!N!N KONYA'DA !SKÂNLARI
Burdur'da bulunan Kafkasya muhâcirlerinin, iskânlar! için gösterilen yeri

topluca oturmaya elveri"li görmediklerinden Konya'n!n 
Saideli nahiyesindeki Dilimda#! adl! bo" araziye 

nekledilmelerinin uygun bulundu#u
22 Haziran 1891

Telgrafnâme

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Burdur'da bulunan seksen hanede be" yüz nüfus Kafkasya muhâcirleri

Burdur dahilinde gösterilen mahalleri müctemi‘an iskâna kabiliyeti olmad#!#
mazeretiyle kabul etmek istemedikleri Burdur Mutasarr#fl#!#'ndan bâ-telgraf i"‘âr
olunmu" ve bu kadar muhâberât tekrar etmi" iken bir netice-i haseneye îsâl
edilmemesi mutasarr#f-# mûmâileyh, hey’et-i mahalliyenin ehemmiyet-i maslahat
nisbetinde iltizâm-# madde etmemelerinden ileri gelmi" oldu!undan ve bunlar#n
sürat-i tavattunlar# muktezâ-y# irâde-i seniyyeden bulundu!undan bi'l-mecburiye
muhâceret-i merkûmenin merkez-i vilâyetde müctemi‘an iskânlar#na elveri"li
arazi-i hâliye bulunup kendilerini gezdirmek üzere rüesâs#ndan bir kaç#n#n
Konya'ya izâm# bildirilmekle rüesâ-y# merkûmeden Konya’ya gelen %ahin Bey ve
Hoca Osman Efendi'yi bu kere refâkat-# çâkerâneme alarak Ilg#n'a kadar
götürülmü" idi. Merkez-i vilâyete merbût Saideli nahiyesi dahilinde "ose tarîki
üzerinde Konya'ya on bir saat mesafede Dilim Da!# nâm arazi-i hâliye kendile-
rine gösterilmi" ve daha baz# mahallerde gezdirilmi" ise de zikr olunan Dilim
Da!# nâm mahalde iskâna ikna edilerek muvâfakatlar# istihsal olunmu" ve
kabilelerinin hemen getirilmesi için merkûmân iâde olunarak hüsn-i sevkleri
lüzûmu da Burdur Mutasarr#fl#!#'na i"‘âr edilmi"dir. Mahall-i mezkûrda yap#lacak
karye için lüzûmu olan kereste vesâirenin iâneten tedâriki için her türlü tedâbir
ve te"ebbüsât da icra edilmi" ve bi-mennihî teâlâ sâye-i "âhânede bunlar#n dahi
tavtîn ve emr-i iskânlar# takarrür etmi" oldu!undan ve mahall-i mezkûr ise kim-
senin taht-# tasarrufunda olmay#p kuvve-i inbâtiyesi de derece-i matlûbede bulun-
du!undan bi-havlihî teâlâ mevki‘-i mebhûsede bir haftaya kadar in"aata
mübâ"eret olunaca!# ma‘rûzdur. Fermân. 

Fî 10 Haziran sene  [1]307 /  [22 Haziran 1891]
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AK"EH!R'DEK! KAFKAS MUHAC!RLER!N!N ILGIN’DA !SKÂNLARI
$skân için Ak"ehir'de bulunan Kafkasya muhâcirlerinin kendilerine gösterilen
yeri be#enmemeleri üzerine Ilg!n'da iskâna raz! edilerek tesbit edilen arazi

üzerine köy in"âs!na ba"land!#!
22 Haziran 1891

Telgrafnâme

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Bu kere hicret eden Kafkasya muhâcirlerinden olup li ecli'l-iskân

Ak"ehir'de bulunan k#rk hâne muhâcirîn Ak"ehir dahilinde irâe olunan arazi-i
hâliyeyi be!enmeyip kasaba ahalisinin taht-# tasarrufunda bulunan Y#lan Yusuf
nâm mahalde iskânlar#n# taleb ve müsâade olunmad#!# halde hod be-hod tavat-
tun edeceklerini beyân eylemekde olduklar# kazâ-i mezkûr kaymakam#n#n fî 5
Haziran sene  1 307 tarihli mazbata-i telgrafiyesinde i"‘âr olunma!la muhâcirîn-i
merkûme söz anlarlar#ndan bir kaç#n#n müsâra‘aten Ilg#n’a gönderilmesi ceva-
ben yaz#larak çâkerleri de Ilg#n’a azîmet eyledim. Ilg#n’a üç saat mesafede
Sebiller nâm mahallin p#nar# ve arazi-i hâliyesi olup muhâcirîn iskân#na
kabiliyetli ise de p#nar civar#nda ahali-i kadîmenin be" alt# yüz dönüm kadar tar-
lalar# olup mahall-i mezkûrda karye te"kili hâlinde mezkûr tarlalarla muhâ-
cirîne gösterilecek arazi kar#"#k bir halde bulunaca!#[n#] gördü!ümden
tarafeynce nizâ‘ eksik olmayaca!# anla"#lmakla ahali-i merkûmenin bu tarlalar#-
na kar"#l#k olarak yine o civarda olup muhâcirîne irâe olunmu" ise de be!en-
medikleri bu da Balta nâm arazi-i hâliye mübadele sûretiyle itâ ile ahalinin
muvâfakat# istihsal olunmu" ve derhal sâlifü'l-arz Sebiller p#nar#n#n yüksekçe
bir mevki‘ine hânelerin tarh esas#yla duâ-y# vâcibü'l-edâ-y# z#llullâhî tilâvet ve
tekrar olundukdan sonra kurban zebh olunarak celb olunan usta ve amele vâs#-
tas#yla emr-i in"aata ba"latd#r#lm#" ve yap#lacak k#rk hâne için ondan kereste
vesâir malzemesinin iâneten tedâriki için Ak"ehir ve Ilg#n kaymakamlar#na
vesâyâ-y# lâz#me icras#yla derhal icab#na da te"ebbüs etdirilmi" ve bu sûretle
hem muhâcirîn-i merkûme iskân hem de mezkûr tarlalar ashâb# irzâ ve tatyîb
edilmi" oldu!undan ba"kaca her iki tarafdan dahi duâ-y# tezâyüd-i ömr ü iclâl-i
hazret-i Hilâfet-penâhî tekrar olunmu"dur. Bi-mennihî teâlâ sâye-i "âhânede
bir aya kadar karye-i mezkûrenin itmâm#yla muhâcirîn-i merkûmenin iskânlar#
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mukarrer oldu!unun arz#yla müsâade-i merâhim âde-i hazret-i z#llullâhiye
makrûn oldu!u halde karye-i merkûmenin veliyyü'n-nimet-i bi-minnet-i âza-
m#m#z "evket-me’ab efendimiz hazretlerinin merdüm-i çe"m-i iftihâr#m#z olan
"ehzâdegân-# civân-bahtiyândan Burhaneddin Efendi hazretlerinin nâm#yla
mevsûm olmak üzere teyemmünen Burhaniye tesmiye edilmesi bilhassa müs-
te d‘âd#r. Fermân. 

Fî 10 Haziran sene  [1] 307 /  [22 Haziran 1891] 
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B!NGAZ! SANCA$I'NDA MUHAC!R !SKÂN EDEB!LMEK !Ç!N 
ARA"TIRMA YAPILMASI

Bingazi Sanca#!'nda imâra elveri"li oldu#u halde terkedilmi" olan yerler
muhâcirlere tahsis edilirse bay!nd!r hâle gelece#i gibi çad!rda ya"ayan

Araplar!n medeniyet dairesine girmelerine sebeb olaca#! dü"ün-
cesiyle Rumeli halk!ndan ve Çerkes muhâcirlerinden henüz iskân 

edilemeyenlerden bir k!sm!n!n buraya sevkedilmesi amac!yla 
muhâcirlerin bilgili ve ehliyetli olan ileri gelenlerinden 

dört be" ki"inin önceden Bingazi'ye gönderilerek 
topraklar!n ziraate elveri"lili#i ve iklimi 

görmelerinin sa#lanmas!
15 Eylül 1891

Bingazi Sanca!# dahilinde fevkalâde kâbil-i imâr olup el-yevm metrûk ve
mu‘attal kalm#" olan mahallere muhâcirîn iskân edildi!i takdirde oralar# iki üç
sene zarf#nda ma‘mûr ve âbâdan olaca!# gibi hayme-ni"în olan Urbân'a dahi
tavattun-hâhi"î gelerek onlar#n da daire-i medeniyete idhali kolayla"a!#ndan
her iki cihetle mülken ve siyaseten menâfi‘ ve muhassenât husûle gelece!i
bedîhî olmas#na ve baz# vilâyât-# "âhânede henüz yerle"dirilmemi" Rumeli ahali-
sinden bir hayli muhâcirîn bulundu!u muhakkak olup Çerkes muhâcirlerinden
dahi henüz yerle"dirilmeyerek "urada burada kalm#"lar# bulunabilece!ine
binâen bunlardan bin hâne kadar#n#n Bingazi'ye sevki muvâf#k-# hâl ve masla-
hat olaca!#ndan ve bu sûret Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nca dahi nazar-#
dikkate al#nm#" olup ancak Bingazi'nin bu‘d mesafesi mesafesi hasebiyle
masâr#f-# sevkiye ve iskâniye olmak üzere beher hâne için lâ-ekal on be"er
liradan külliyetli bir mebla! sarf# lâz#m gelece!i cihetle i"bu mebla!#n
tedârikinde mü"kilât görülmesi "imdiye kadar bu i"in hayyiz-i fi‘le îsâline
mümânaat eylemi" oldu!u komisyon-# mezkûr riyâset-i celîlesinin sûret-i
i"‘âr#ndan anla"#lmakda bulundu!undan iktizâ eden masâr#f-# sevkiye ve
iskâniyeye bir kar"#l#k tedârikiyle muhâcirînin oralarda iskân ve îvâs# lâz#meden
ise de evvel-emirde gönderilecek muhâcirînin ileri gelir erbâb-# vukûf ve
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ma‘lûmât#ndan dört-be" neferinin mahalline izâm#yla sâkin olacaklar# yerlerin
kuvve-i inbâtiye ve letâfet-i hevâiyesini takdir ve kendilerine en münasib nok-
tada bir ara ittihâz eyledikden sonra sevkiyâta mübâ"eret olunmas# muktezî
olmas#yla Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nca nerelerden muhâcirîn sevk olu-
naca!#na karar verildikden sonra muhâcirîn-i merkûme miyân#nda intihâb olu-
nacak dört be" ki"inin Trablusgarb ve Bingazi'den ahz-# asker meselesinin
müzâkeresi z#mn#nda Dersaâdet'e celb olunmu" olan ve ahvâl-i mahalliyeye
vukûfu bulunan Bingazi vücûhundan Salim Efendi refâkatiyle Bingazi'ye gön-
derilip mevâki‘-i iskâniyenin kendilerine intihâb ve tayin etdirilmesi ve muhâ-
cirîn-i merkûme için bu sûretle bir mahall-i münasib intihâb olunup ta lây#k#y-
la takarrür eyledikden sonra mahall-i mezkûra sevk olunacak bin hâne için
masâr#f-# iskâniye ve sevkiye olarak sarf# muktezî görünen on be" bin lira e!erçi
dahil-i muvâzene de!il ise de bilâhare istihsal edilecek fevâide göre istiksâr olu-
namayaca!#ndan mebla!-# mezbûrun n#sf# olan yedi bin be" yüz liran#n muhâ-
cirîn iâne akçesinden evvelce ta‘vizan sarf olunup Ankara Vilâyeti'nden tahsili
kâbil olan on yedi bin be" yüz liradan ve di!er n#sf# olan yedi bin be" yüz liran#n
dahi Kaht Komisyon-# Âlîsi'nin Bank-# Osmanîdeki mevcudundan tesviye
edilmesi "eref-sâd#r olan $râde-i Seniyye-i cenâb-# Padi"ahî iktizâ-y# âlîsinden
olarak Umûm Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne dahi itâ-y# ma‘lûmât
edilmi" olma!la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 10 Safer sene [1]309 ve fî 2 Eylül sene [1]307 / [15 Eylül 1891]
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KUBAN MUHAC!RLER!N!N B!NGAZ!'DE YERLE"T!R!LMELER!N!N
PAD!"AH TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMED!$!

Aslî vatanlar! so#uk olan Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de yerle"tirilmeleri
hâlinde oran!n havas!yla uyum sa#layamayacaklar! dü"ünüldü#ünden

Samsun, Sinop ve Sivas taraflar!nda bulunan bo" arazilerde 
iskânlar!n!n uygun olaca#!

16 Kas#m 1891

Hariciye Nezâretiyle muhâbereli tezkire-i Sadâret sûreti

Kafkasya'da Kuban ahalî-i $slâmiyesinden yirmi dört bin nüfusun aileleriyle
beraber Memâlik-i %âhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâ-
fakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd etmi" oldu!u
cihetle di!erlerinin harekât-# âtiyesi hakk#nda sefâretce Hükûmet-i Seniyye ile
husûl-i itilâfa memûr edildi!ini ve Kafkasya $dare-i Merkeziyesi'nin, her gün
izdiham vuku‘unu men‘ için bunlar#n vakt-i hareketlerini mümkün oldu!u
halde gelecek sonbahardan itibaren üç seneye taksim etmek niyetinde bulun-
du!undan henüz Kuban'da kalan muhâcirînin tahminen be" bin ki"iden ibaret
olan ilk sülüsünün mahall-i iskânlar#n#n tayin dairesi z#mn#nda lâz#m gelen ted-
abirin ittihâz olunarak muhâcirîn vekillerinin Memâlik-i %âhâne dahilinde
kendilerine tahsis olunacak araziyi li-ecli'l-muâyene mahallerine gidebilmeleri
ve emr-i muhâceretin mevsim geçmezden evvel vuku‘a gelebilmesi için key-
fiyetin sürat-i mümkine ile i"‘âr# iltimas#n# hâvî Rusya Sefâreti'nden itâ olunan
5 Eylül sene [12]91 tarihli takririn tercümesi leffen takdim k#l#nm#" ve zikrolu-
nan yirmi dört bin nüfusun hicretlerine müsâade olunmas# hakk#nda mukad-
demâ sebk eden istidâ üzerine bunlardan "imdilik bin hâne halk#n#n kabul ve
iskânlar# Meclis-i Vükelâ karar#yla lede'l-arz muhâcirîn-i merkûmeden bin
hâne halk#n#n tefrikiyle kabulü di!erlerinin mahzûniyetlerini mûcib olaca!#
cihetle Rumeli muhâcirlerinin tamam#yla arkas# al#nd#kdan ve yak#nda hicrete
k#yâm edecekleri mesmû‘ ve muhakkak olan Rumeli muhâcirlerinin emr-i
iskânlar# nihayet buldukdan sonra fazla yer kalacak olur ise cümlesinin birden
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kabul ve iskânlar# daha münasib olaca!#ndan bu husûsun o zamana ta‘lîkine
irâde-i seniyye-i hazret-i "ehriyârî müteallik ve "eref-sudûr buyuruldu!u ol vakit
bâ-tezkire-i sâmiye emr u i"‘âr buyurulmas#na mebnî sefârete ol vechile icra
k#l#nan tebligâta cevaben bunlardan on bin nüfusun Dersaâdet'e gelen vekille-
rine mukaddemâ arazi irâe olunmas# üzerine memleketlerindeki emlâk ve
arazilerini satarak hicrete haz#rlanm#" olduklar#ndan ve te’ehhür-i hicretleri
haklar#nda gadr-# külliyi mûcib olaca!#ndan hiç olmaz ise nüfus-# merkûmenin
hicretleri vesâilinin istikmâli Rusya Hükûmeti'nden i"‘âr olundu!u sefâret-i
mü"ârünileyhâdan mukaddemâ ifade olunmakdan nâ"i ol bâbda sebk eden arz
ve i"‘âr-# çâkerî üzerine bunlar#n Kastamonu, Ankara, Konya ve Mamuretülaziz
vilâyetlerine izâmlar# evvelce kararla"d#r#ld#!# gibi Adana ile Konya'da alt# bin
hâneye kâfi arazi-i hâliye mevcud olup sefâretce teshil-i hicretleri taleb olunan
efrâd#n dahi dokuz bin yüz ki"iden ibaret oldu!u anla"#ld#!#ndan kâide-i mütte-
hize dairesinde geldikce vilâyât-# mezkûreye sevk ve iskânlar# muâmelât#na
itina olunmak üzere kabul-i muhâceretleri muvâf#k-# maslahat idü!ü hakk#nda
meclis-i âlî-i mezkûrca mu’ahharan dahi verilen karar üzerine tekrar bi'l-istizân
müsâade-i seniyye-i hazret-i Mülkdârî "âyân buyurularak icab# icra olunmu"
oldu!una ve sefâret-i mü"ârünileyhân#n bu kere dahi vuku‘bulan istidâ-y#
ma‘rûzuna nazaran iktizâ-y# hâlin ifâ ve emr u inbâs# vâbeste-i irâde-i aliyye-i
dâver-i efhamileri bulunmu" olma!la emr u fermân.

Fî 16 Safer sene [1]309 / fî 8 Eylül sene [1]307

*

Meclis-i Vükelâ Mazbatas!'n!n sûretidir
Kafkasya'da Kuban ahalî-i $slâmiyesinden yirmi dört bin nüfusun aileleriyle

beraber Memâlik-i %âhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâ-
fakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd etmi" oldu!u
cihetle di!erlerinin hicretleri hakk#nda sefâretin Hükûmet-i Seniyye ile husûl-i
itilâfa memûr edildi!ini ve Kafkasya $dare-i Merkeziyesi'nin, her gün izdiham
vuku‘unu men‘ için bunlar#n vakt-i hareketlerini mümkün oldu!u halde üç se-
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neye taksim etmek niyetinde bulundu!undan henüz Kuban'da kalan muhâ-
cirînin tahminen be" bin ki"iden ibaret olan ilk sülüsünün mahall-i iskânlar#n#n
tayin dairesi z#mn#nda lâz#m gelen tedâbir ittihâz olunarak muhâcirîn vekil-
lerinin Memâlik-i %âhâne dahilinde kendilerine tahsis olunacak araziyi li-ecli'l-
muâyene mahallerine gidebilmeleri ve mevsim geçmezden evvel vuku‘a
gelebilmesi için keyfiyetin sürat-i mümkine ile i"‘âr# iltimas#n# hâvî Rusya
Sefâreti'nden itâ olunan takririn tercümesi leffiyle Hariciye Nezâreti'nin
muhâbereli tezkiresiyle ol bâbda Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle
muhâbereyi "âmil tezkire miyâne i bendegânemizde k#râet ve mütâlaa olundu.

Sûret-i i"‘ârâta ve tedkikât-# vâk#‘aya nazaran zikrolunan yirmi dört bin
nüfusun hicretlerine müsâade olunmas# hakk#nda mukaddemâ sebk eden istidâ
ve ol bâbda vâki‘ olan arz ve istizân üzerine "eref-sünûh ve sudûr buyurulan emr
u fermân-# hümâyûn-# hazret-i Padi"ahî hükm-i âlîsine tevfikan Rumeli muhâ-
cirlerinin tamam#yla arkas# al#nd#kdan ve yak#nda hicrete k#yâm edecekleri
mesmû‘ ve muhakkak olan Rumeli muhâcirlerinin emr-i iskânlar# nihayet bul-
dukdan sonra fazla yer kalacak olur ise nüfus-# merkûmenin kabul-i hicret ve
iskânlar#n#n o zamana ta‘lîki sefâret-i mü"ârünileyhâya lede't-tebli! bunlardan
on bin nüfusun memleketlerindeki emlâk ve arazilerini satarak hicrete haz#r-
lanm#" olduklar#ndan ve tehir-i hicretleri haklar#nda gadr-# külliyi mûcib ola-
ca!#ndan bahisle hiç olmaz ise nüfus-# merkûmenin hicretleri vesâilinin istik-
mâli Rusya Sefâreti'nden cevaben bildirilmesi üzerine nüfus-# merkûmenin
kabul-i hicretleri hakk#nda mukaddemâ bi'l-istizân "eref-sâd#r olan emr u fer-
mân-# hümâyûn-# hazret-i Padi"ahi hükm-i celîline ve ol bâbda ittihâz olunan
kâideye tevfikan hicret eden dokuz bin yüz nüfusu mevaki‘-i ma‘lûmede iskân
edildi!i ve sefâret-i mü"ârünileyhân#n i"‘âr-# ahîrinde Kuban'da kalan ahalinin
bir k#sm# daha hicrete haz#rlanm#" oldu!u cihetle "imdi bunlar#n tehir-i
muhâceretleri yoluna gidilmek sefâlet ve ma!duriyetlerini müstelzim olaca!#n-
dan hicrete haz#rlanm#" olan sâlifü'l-beyân be" bin ki"inin kabul-i hicretleri der-
miyân olundu!u anla"#lm#" ve bunlar#n hicretleri hâlinde iskânlar# için
Bingazi'de arazi-i hâliye mevcud olmas#yla vekillerinin evvel-emirde oraya
giderek arazi-i merkûmeden kendilerine yer intihâb etmeleri ve muhâcirîn-i
merkûmeyi hâmil olacak vapurlar#n emsâli gibi do!ruca Bingazi'ye ç#kar#l-
malar# iktizâ edece!i mezkûr Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nin cevab#nda
gösterilmi" oldu!una ve nüfus-# merkûme emsâli muhâcirîn-i $slâmiye haklar#n-
da "âyân buyurulan inâyât-# merâhim-gâyât-# hazret-i Z#llullâhiden hissedâr
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olmak üzere zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-felâh-# hazret-i Hilâfet-penâhî'ye iltica
arzusuna dü"dükleri cihetle redd-i mes’ulleri muvâf#k-# "ân-# mekârim-ni"an-#
âlî olmayaca!#na binâen hicrete haz#rlanm#" olduklar# Rusya Sefâreti'nden
beyân olunmakda olan be" bin nüfusun vekillerinin evvel-emirde Bingazi'ye
giderek arazi-i hâliyeden kendilerine yer intihâb etmeleri ve ol halde kabul-i
hicretleriyle kâide-i müttehize dairesinde tak#m tak#m do!ruca mahall-i
mezkûra sevk ve iskânlar# z#mn#nda iktizâ-y# maslahat#n ifâs# husûslar#n#n
devâir-i müteallikas#na havalesi bi't-tensib sâlifü'l-beyân muhâbereli tezkireler
melfûflar#yla arz ve takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 12 Rebîülâhir sene [1]309 / fî 3 Te"rin-i sâni sene [1]307

Yaz$lan Zeyl Sûreti
Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'n#n i"bu mazbatas# manzûr ve dekây#k-nü"ûr-#

hazret-i %ehin"ahî oldu.
Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de iskânlar# hâlinde memâlik-i bâride ahali-

sinden olmalar# hasebiyle oran#n havas#yla imtizâc edememeleri melhûz
olmas#na nazaran Samsun, Sinob ve Sivas taraflar#nda kâin arazi-i hâliyede
iskânlar# daha münasib ve o taraflarda ahalî-i müslimenin tekessürünü dahi
mûcib olaca!#ndan ol vechile iktizâs#n#n ifâs# husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-#
Hilâfet-penâhî müteallik ve "eref-sudûr buyurulmu" olma!#n ol bâbda.

Fî 13 Rebîülâhir sene [1]309 / fî 4 Te"rin-i sâni sene [1]307 / [16 Kas#m 1891]
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ve di&er Meclis-i Vükelâ üyelerinin isimleri
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KUBAN'DAN GELECEK OLAN MUHAC!RLER!N SAMSUN, S!VAS VE
S!NOP'A YERLE"T!R!LMELER!

Kafkasya'daki Kuban Müslüman halk!ndan yirmi dört bin ki"inin Osmanl!
topraklar!na göçlerinin üç y!la yay!lmak sûretiyle gerçekle"tirilerek Samsun,

Sinop ve Sivas'taki bo" arazilere yerle"tirilmeleri
21 Kas#m 1891

Kafkasya'da Kuban ahali-i $slâmiye'sinden yirmi dört bin nüfusunun
aileleriyle beraber Memâlik-i %âhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece
esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd
etmi" oldu!u cihetle di!erlerinin hicretleri hakk#nda sefâretin Hükûmet-i
Seniyye ile husûl-i itilâfa memûr edildi!i ve Kafkasya $dare-i Merkeziyesi'nin
her gün izdiham vuku‘unu men‘ için bunlar#n rikkat ve hareketlerini mümkün
oldu!u halde üç seneye taksim etmek niyetinde bulundu!undan henüz
Kuban'da kalan muhâcirînin tahminen be" bin ki"iden ibaret olan ilk sülüsünün
mahall-i iskâniyelerinin tayin ve irâesi z#mn#nda lâz#m gelen tedâbir ittihâz olu-
narak muhâcirîn vekillerinin Memâlik-i %âhâne dahilinde kendilerine tahsis
olunacak araziyi li-ecli'l-muâyene mahallerine gidebilmeleri ve mevsim
geçmezden evvel vuku‘a gelebilmesi için keyfiyetin sürat-i mümkine ile i"‘âr#
iltimâs#n# hâvî Rusya Sefâreti'nden itâ olunan takrir tercümesinin leffiyle
Hariciye Nezâreti Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire ve ol bâbda Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle cereyân eden muhâbere üzerine hicrete haz#r-
lanm#" olduklar# Rusya Sefâreti'nden beyân olunmakda olan sâlifü'z-zikr be"
bin nüfusun vekillerinin evvel emirde arazi-i hâliye mevcud oldu!u riyâset-i
mü"ârünileyhân#n cümle-i i"‘âr#ndan bulunan Bingazi'ye giderek kendilerine
yer intihâb etmeleri ve o halde kabul-i hicretleriyle kâide-i müttehize
dairesinde tak#m tak#m do!ruca mahall-i mezkûra sevk ve iskânlar# z#mn#nda
iktizâ-y# maslahat#n ifâs# husûslar#n#n devâir-i müteallikas#na havalesi Meclis-i
Mahsûs-# Vükelâ karar#yla lede'l-istizân Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de
iskânlar# hâlinde memâlik-i bâride ahalisinden olmalar# hasebiyle oran#n
havas#yla imtizâc edememeleri melhûz olmas#na nazaran Samsun ve Sinob ve
Sivas taraflar#nda kâin arazi-i hâliyede iskânlar# daha münasib ve o taraflarda
ahali-i Müslime'nin teksirini dahi mûcib olaca!#ndan ol vechile iktizâs#n#n ifâs#
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husûsuna $râde-i Seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî müteallik ve "eref-sudûr
buyurularak keyfiyet Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne i"‘âr k#l#nm#" olma!la
nezâret-i celîlelerince de icab#n#n icra ve Riyâset-i mü"ârünileyhâya da
ma‘lûmât itâs#na himmet buyurulmas# siyâk#nda tezkire-i senâverî terkîm
k#l#nd# efendim.

18 R. sene [1]309 / 9 Te"rin-i sâni sene [1]307 / [21 Kas#m 1891]
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BURSA, KÜTAHYA VE ERTU$RUL SANCAKLARINDAK! MUHAC!R
KÖYLER!N!N L!STES!

1865-1892 y!llar! aras!nda Hüdavendigar Vilâyeti'nde bulunan ormanlar!n içi
ve çevresinde kurulmu" olan muhâcir köylerini gösteren liste

9 "ubat 1892

Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi dahilinde vâki‘ ormanlar#n derûn ve civar-
lar#na mahall-i hükûmetleri marifetiyle iskân edilen muhâcir karyelerinin
esâmisiyle mahal ve tarih-i iskânlar#n# mübeyyin defterdir.

105
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Esâmî-i Orman Te"kil olunan 
karyelerin esâmisi

Tarih-i 
iskânlar#

Aded-i
kurâ Mülâhazat

Kulfal nâm mîrî
orman# %evketiye karyesi [1]301 1

B
ursa Sanca$#

Alaçam Te"vikiye karyesi [1]302 1

Uzun yatak Orhaniye karyesi [1]302 1

Görgünlüenseri Osmaniye karyesi [1]302 1

Elmaçukuru Elmaçukuru karyesi [1]302 1

So$ukp#nar So$ukp#nar karyesi [1]303 1

Ümidalan# Ümidalan# karyesi [1]299 1

Ümidalan# Bo"nak karyesi [1]299 1

Ümidalan# Ümidalan# karyesi [1]298 1

K#z#lc#kl#
Bo$azâde K#z#lc#kl# karyesi [1]298 1

Kazakdibi Adliye karyesi 96,97,98 1

Arabayata$# Hamidiye karyesi 96,97,98 1

Kolanl# %ükriye karyesi 96,97,98 1

Sözp#nar Feyziye karyesi 96,97,98 1

Ar#caova Haydariye karyesi 96,97,98 1
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So$uksu Selimiye karyesi 96,97,98 1

Karpuzdere Te"vikiye karyesi 96,97,98 1

Çadere !hsaniye karyesi 96,97,98 1

Aldere Lutfiye karyesi 96,97,98 1

Gülcülü Tevfikiye karyesi 96,97,98 1

So$ançay#r# Mecidiye karyesi 96,97,98 1

Berkce Sultaniye karyesi 96,97,98 1

Karada$ Örencik karyesi [12]97 1

Karada$ !mruzalan# karyesi [12]98 1

Karada$ %ahmelik karyesi [12]97 1

Karada$ Güngörmez karyesi [12]97 1

Karada$ Yar#" karyesi [12]97 1

Karada$ Fazl#kona$# karyesi [12]97 1

Karada$ Teferrüc karyesi [12]96 1

Karada$ Okcu karyesi [12]98 1

Karada$ Manzara karyesi [12]99 1

Görece Kocap#nar karyesi [1]300 1

Karada$ Akçasus#$#rl#k
karyesi

[12]96 1

Çatalca Toku"lar karyesi [1]301 1

Çatalca Kalfa karyesi [1]301 1

Çatalca Ekinlik karyesi [1]301 1

Çatalca Tütünlük nâm-#
di$er Sultaniye
karyesi

[1]301 1

Çatalca Alayayla karyesi [1]301 1

Pa"alar Karap#nar karyesi [12]95 1

Karada$ Ekmekci Meras#
karyesi

[12]96 1

B
ursa Sanca$#
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Südlük Sarn#c nâm-# di$er
Muradiye karyesi

[1]300 1

Erikliyayla Bahariye karyesi [12]99 1

Erikliyayla Akarcaba"# karyesi [12]99 1

Kebeç#nar Gü$üm karyesi [12]83 1

Kebeç#nar So$mak karyesi [12]83 1

Faizci Karaköy Yörükân#
karyesi

[12]97 1

Karap#nar Dall# Mezarl#k
karyesi

[12]96 1

Dilecik F#nd#cak nâm-#
di$er Fethiye 
karyesi

[1]301 1

Dilecik K#z#lalma-i Cedîd
karyesi

[1]301 1

Dilecik S#rasö$üt nâm-#
di$er Yoncaa$aç
karyesi

[12]98 1

Emirali Çiviliçam karyesi [12]98 1

Dilecik So$ukp#nar karyesi [1]301 1

Kur"unlu Devekona$# karyesi [12]98 1

Dabama T#rnov# karyesi [12]97 1

Boza$aç Sö$ütalan# karyesi [12]97 1

Yenice ve
Alpagud

Gündo$du 
karyesi

[12]98 1

Boza$aç Alibeyyurdu karyesi [12]95 1

Boza$aç Minebud karyesi [12]96 1

Boza$aç Kelek karyesi [12]96 1

Boza$aç H#rs#zp#nar# karyesi [12]97 1

Boza$aç Unçukuru karyesi [1]300 1

Boza$aç Alibeyalan#
yörükân karyesi

[12]95 1

B
ursa Sanca$#
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Boza$aç !ncealip#nar# karyesi [12]97 1

Boza$aç Göze$im karyesi [12]97 1

Boza$aç Do$analan# karyesi [12]97 1

Ömeralan# Ömeralt# karyesi [12]97 1

Sincançay#r# Sincançay#r# karyesi [12]96 1

Çakallar Çakallar karyesi [12]97 1

Erikliyayla Gökçederesi karyesi [12]97 1

F#nd#cak Yenibalç#k karyesi [12]96 1

Karya$maz Alacaat karyesi [12]97 1

Ahuda$# Güneykestane
karyesi

[12]97 1

Ahuda$# Osmandere maa
Gözlerkonak
karyesi

[12]98 1

Ahuda$# !hsaniye karyesi [1]303 1

Ahuda$# Rü"tiye karyesi [1]300 1

Ahuda$# Üçlermezarl#$#
karyesi

[1]304 1

Ahuda$# Tuzakl#göl karyesi [1]304 1

Ahuda$# Olukman karyesi [1]300 1

Ahuda$# Sülüklüköy karyesi [1]302 1

Ahuda$# Mahmudiye karyesi [1]302 1

Ahuda$# Orhaniye karyesi [12]99 1

Ahuda$# Osmaniye karyesi [12]99 1

Ahuda$# Erikli karyesi [1]300 1

Ahuda$# Saruday# karyesi [1]302 1

Ahuda$# Bulduk karyesi [1]301 1

Ahuda$# Karacaahmed
karyesi

[12]99 1

B
ursa Sanca$#

Ertu$rul Sanca$#
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Ahuda$# !nce karyesi [12]98 1

Ahuda$# K#n#k karyesi [12]99 1

Ahuda$# Güde karyesi [1]301 1

Ahuda$# Elmal#-y# kebîr
karyesi

[1]304 1

Ahuda$# Karadede karyesi [12]94 1

1

1

1

Ahuda$# Sarn#c karyesi [12]94

Ahuda$# Burçal#k karyesi [12]99

Ahuda$# Arapdede karyesi [12]99

1Hisariye Kirazl#yaplak
karyesi

[1]301

Hisariye Y#ld#r#m karyesi [1]305 1

Hisariye Beyp#nar# karyesi [1]300 1

Hisariye Süleymaniye
karyesi

[1]300 1

Hisariye Mecidiye karyesi [1]300 1

Hisariye Hisariye karyesi [1]300 1

Hisariye Aydo$du karyesi [1]301 1

Hisariye Selimiyekoz karyesi [12]98 1

Ahuda$# So$ucakp#nar#
karyesi

[1]300 1

Ahuda$# Ulumabey karyesi [1]302 1

Ahuda$# Erkâniye karyesi [12]99 1

Ahuda$# !kizce nâm-# di$er
Hezargrad 
karyesi

[1]305 1

Ahuda$# Kavakl# nâm-#
di$er Sultaniye
karyesi

[12]99 1

Ahuda$# Karahand nâm-#
di$er Gölda$#
karyesi

[1]301 1

Ertu$rul Sanca$#
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Ahuda$# Ortadere karyesi [1]302 1

Ahuda$# Nazifpa"a karyesi [1]301 1

Ahuda$# Bahçesultan karyesi [1]301 1

Ahuda$# Gümü"dere
karyesi

[12]99 1

Ahuda$# Bozcaarmud
karyesi

[12]99 1

1Ahuda$# Südlük karyesi [1]302

1Ahuda$# Dülgerolu$u
karyesi

[12]99

1Ahuda$# Karaa$aç nâm-#
di$er Sultaniye
karyesi

[12]96

Ahuda$# Harimiçat#m#
karyesi

[12]96 1

Ahuda$# Kandilli karyesi [12]96 1

Ahuda$# Kümbet karyesi [12]95 1

Ahuda$# Akp#nar karyesi [12]95 1

Ahuda$# Boyra nâm-#
di$er Hamidiye
karyesi

[12]96 1

Morçin Sekban karyesi [1]302 1

Morçin Hamidiye karyesi [12]98 1

Morçin Fethiye karyesi [1]300 1

Morçin Bay#rköy karyesi [1]301 1

Morçin Cedîd karyesi [1]301 1

Ye"ilda$# Kavakl# karyesi [12]97 1

Erikli Cihângazi karyesi [1]301 1

Erikli ve
Tokursu

Erikli karyesi [1]300 1

Sidecik Ormangözü
karyesi

[1]302 1

Ertu$rul Sanca$#
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Elmal# Sar#caova karyesi [12]81 1

%eyhane Sultaniye karyesi [1]302 1

Be"parmak !hsaniye karyesi [1]302 1

Selkile da$# !dris ve
Osmaniye ve
Hamidiye ve
Mecidiye karyesi

[1]301,
[1]303,
[1]306

1

1Ahuriye da$# Sultaniye ve
Osmaniye ve
Sofular karyesi

[1]304,
[1]306

4!kizkuyu !hsaniye ve
Alacami karyesi

[1]301
[1]304

Yaz#l#kaya A$larca karyesi [12]81 3

Dikensa Hamidiye karyesi [1]302 2

Türkmenda$# Akhisar karyesi [1]305 1

Domaniç ve
Ye"ilda$#

Gürün karyesi [1]306 2

Domaniç ve
Ye"ilda$#

Çukurca ve
Ke"enlik karyesi

[1]306 1

Küstüda$# Tav"analan# ve
Ekizoluk karyesi

[1]307 1

Domaniç ve
Ye"ilda$#

Güncük ve
Dölsüz karyesi

[1]301ve

[1]304
2

Domaniç ve
Ye"ilda$#

Körtepe karyesi [1]301ve

[1]304

[1]301ve

[1]306

2

Domaniç ve
Ye"ilda$#

Berandindere
karyesi

[1]307 1

Türkmenda$# !ncilü ve
Sand#közü ve
Pomakl#dere
karyesi

1

80
79Nakl-i Yekûn:
159

Yaln#z yüz elli dokuz karyedir.
Fî 28 Kânûn-# Sâni sene [1]307/ [9 %ubat 1892]

M
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!NEGÖL'ÜN KE"!"DA$I MEVK!!NDE AHISKA MUHAC!RLER!N!N
!SKANI

Kafkasya’n!n Ah!ska bölgesinden gelen muhâcirlerin $negöl civar!nda
Ke"i"da#! ete#inde bo" bulunan bir mevki‘de iskân edilmeleri 

16 A%ustos 1892

Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne

Ma‘rûz-# çâkerleridir ki,
Kullar# Kafkasya mülhakât#ndan Ah#ska muhâcirlerinden olup zîr-i himâye-i

ma‘delet-güster ve "ehin"ah-# tebea-perver efendimize dehâlet ederek Osmanl#
nâm-# ma‘âlî-ünvân# alt#nda ya"amakl#!#m#z için her bir umûr-# "âkka ve vüfûr-#
zarûrete tahammül ederek vatan ve arazi ve emlâk ve hatta e"ya-i beytiyyemizi
bile terk ederek $negöl Kazâs#'nda envâ‘ mihnet ve sefâletle imrâr-# evkât
etmekde oldu!umuz ve Padi"ah-# diyânet-perver efendimizin efkâr-# kudsiyet-i
hayr-âyât# ise daima sunûf-# tebea-i sad#ka kullar#n#n refahiyetini ve husûsuyla
bî-vâyegân olan muhâcirînin iskânlar#na ma‘tûf bulundu!undan lütfen bu kere
$negöl civar#nda Ke"i"da!# ete!inde her bir mahzûrdan sâlim çam ve me"e
a!açlar#ndan hâli bulunan ve Erikli demekle ma‘rûf olan arazi-i hâliyeyi meccâ-
nen k#rk be" hâne halk#na ihsân ile kullar#n# ihyâ ve tesrîrimiz husûsuna
müsâade-i aliyye-i hazret-i nezâret-penâhîlerinin "âyân buyurulmas# bâb#nda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî 10 Haziran sene [1]308

*

Arz
Ah#ska muhâcirlerinden k#rk be" hânenin Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde

vâki‘ $negöl Emlâk-# Hümâyûn[u] civar#nda ve Cebel-i Ke"i" ete!inde Erikli
demekle ma‘rûf olan arazi-i hâliyede iskân edilmeleri istidâ olunmu" ve
muhâcîrin-i merkûmenin arazi-i mezkûrede iskân ve tavtînlerince bir gûne
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mahzûr olmad#!# mahallî emlâk-# hümâyûn memûruyla bi'l-muhâbere
anla"#lm#" olma!la bunlar#n emsâli vechile orada iskânlar# emrinde muâmele-i
muktezîyenin ifâs# hakk#nda emr u fermân-# hümâyûn-# cenâb-# Padi"ahî her ne
vechile "eref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-# münîfine tevfik-i hareket
olunaca!# muhât-# ilm-i âlî buyuruldukda.

4 A!ustos sene [1]308 / 22 Muharrem sene [1]310 / [16 A!ustos 1892]
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KUBAN'DAN GELEN ÇERKES KAB!LES!N!N ANKARA'DA
YERLE"T!R!LMELER!N!N UYGUN OLDU$U

Rusya'da Kuban Vilâyeti'nden gelmekte olan Çerkes kabilesinin devlete yük
olmaks!z!n yol ve iskân masraflar!n! kendilerinin kar"!layacaklar!na 

verdikleri senetle kefil olduklar! ve Ankara vilâyeti s!n!rlar! 
içinde yerle"tirilmelerinin uygun oldu#u

8 Mart 1893

Dahiliye Mektubî Kalemi Müsveddât$na Mahsûs Varakad$r

Huzur-! Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinden bin yüz elli be" nüfus bir
Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaks#z#n zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-
felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye dehâlet ve hicret edeceklerinden ve Rusya
Hükûmeti'nce azîmetlerine müsâade olunaca!#ndan bahisle kabullerini müs-
ted‘î vekilleri cânibinden bi't-takdim havale buyurulan arzuhal üzerine devletce
gösterilecek arazide iskân edeceklerine ve tayinât istemeyeceklerine dair temi-
nât al#nd#kdan sonra Dersaâdet'de karaya ç#kar#lmayarak sevkleri için dahi
mahallinden hareketlerinin %ehbenderlik cânibinden birkaç gün evvel telgrafla
bildirilmesi esbâb#n#n istikmâli lede'l-muhâbere Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'nden cevaben i"‘âr olunmu" ve keyfiyet 16 Kânûn-# sâni sene [1]308 ta-
rihli tezkire-i âcizânemle huzur-# sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinden istizân
edilmi" idi.

Muhâcirîn-i merkûme için nerelerde ne mikdâr arazi oldu!unun icab eden
vilâyâtdan bi'l-istilâm tayini Meclis-i Vükelâca cereyân eden müzâkerât icab#n-
dan olmas#yla ol vechile Adana ve Haleb ve Mamuratülaziz ve Ankara vilâyet-
lerinden istilâm-# madde olunarak cevaben al#nan telgrafnâmeler henüz elle-
rine nazaran Adana ve Mersin ve $çil ve Kozan ve Cebel-i Bereket taraflar#nda
külliyetli muhâcir iskân# kâbil bir çok arazi-i hâliye mevcud ise de muhâcirînin
oralar#n vehâmet-i âb ve havas#yla imtizâc edemeyecekleri bi't-tecrübe sabit
olup Haleb'in Rakka kazâs# dahilinde yüz bin ve Ma‘arra kazâs#nda yirmi be"
bin dönüm arazi oldu!u ve Mamuratülaziz'de dahi baz# yerler bulundu!u gibi
Ankara'n#n Haymana ve Bâlâ ve Sivrihisar cihetlerinde havas# güzel arazide iki
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bin ve K#r"ehri köylerinde üç yüz ve Bo!azl#yan ve Maden kazâlar#nda dahi iki
yüz hâne iskân#na kâfi arazi-i münasibe oldu!u anla"#lm#" ve kurbiyeti mülâbe-
sesiyle i"bu muhâcirlerin Ankara cihetinde iskânlar# münasib görünerek mem-
leketlerinden mahall-i iskâniyeye kadar muhtac olacaklar# kâffe-i masraflar#
kendi taraflar#ndan tesviye olunaca!#na ve tayinât vesâir sûretle iânât talebinde
bulunmamakla beraber hâne ve hayvanât ve edevât-# zer‘iyyeleri dahi
taraflar#ndan in"â ve tedârik edilece!ine dair vekilleri cânibinden bu kere al#-
nan mahtûm bir k#t‘a sened leffen takdim k#l#nm#" olma!la muhâcirîn-i merkû-
menin Ankara Vilâyeti dahilinde iskânlar# icra olunmak üzere i"‘âr# sâb#k-# âcizî
vechile icab-# hâlin ifâ ve keyfiyetin emir ve inbâs#na müsâade-i aliyye-i Vekâlet-
penâhîleri "âyân buyurulmak bâb#nda.

19 %aban sene [1]310 / 24 %ubat sene [1]308 / [8 Mart 1893]
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KUBAN HALKI MUHAC!RLER!N!N SAMSUN, S!NOP, S!VAS, KONYA
VE ADANA BÖLGELER!NE YERLE"T!R!LMELER!

Kuban halk!ndan Osmanl! topraklar!na iskânlar!na izin verilenlerin ilk
bölümünün Samsun, Sinop ve Sivas civar!ndaki bo" arazilerde 

iskânlar! kararla"t!r!lm!" olup, muhâcirlerin gösterilen yere 
yerle"tirilmeyi kabul edeceklerine ve tayinât 

istemeyeceklerine dair teminât 
vermelerinin sa#lanmas!

3 May#s 1893

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinde meskûn bin yüz elli be" nüfus

bir Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaks#z#n zîr-i cenâh-# müstel-
zimü'l-felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye hicret ve dehâlet arzusunda bulundu!undan
ve bunlar#n Hükûmet-i Seniyyece kabulleri z#mn#nda Rusya Hükûmeti taraf#ndan
hicretlerine müsâade olunaca!#ndan bahisle kabulleri istidâs#n# hâvî kabile-i
mezkûre vekilleri Mahmud vesâire imzalar#yla huzur-# sâmî-i Sadâret-penâhiye
bi't-takdim havale buyurulan arzuhalin irsâl k#l#nd#!#n#n beyân#yla me’âline
nazaran vâki‘ olacak mütâlaa-i âcizînin i"‘âr# fî 2 Kanûn-# sâni sene [1]308 tarihli
ve iki yüz on üç numaral# tezkire-i aliyye-i nezâret-penâhilerinde i"‘âr buyurul-
ma!la keyfiyet komisyona lede'l-havale Kafkasya'da Kuban ahali-i $slâmiyesin-
den yirmi dört bin nüfusun aileleriyle beraber Memâlik-i %âhâne'ye hicretlerine
Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusu
evvelce vürûd etmi" ve mütebâkisinin üç seneye taksimen azîmetleri Rusya
Hükûmetince mukarrer olarak bir sülüsü olan be" bin nüfusun müteheyyi’-i
hicret olduklar#ndan bunlar için arazi tehyi’e ve ihzâr# Rusya Sefâreti'nden iltimâs
olundu!u Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden i"‘âr k#l#nmas# üzerine bunlar#n
Bingazi'de iskânlar# Meclis-i Hâss-# Vükelâ karar#yla lede'l-istizân kendilerinin
memâlik-i baride ahalisinden bulunmalar# hasebiyle Bingazi'ye izâmlar# hâlinde
havas#yla imtizâc edememeleri melhûz bulunmas#na nazaran Samsun ve Sinob ve
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Sivas taraflar#nda kâin arazi-i hâliyede iskânlar# daha münasib ve oralarca ahali-i
müslimenin teksirini mûcib olaca!#ndan ol vechile ifâ-y# muktezâs# husûsuna
irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhi "eref-müteallik buyurularak taraf-# sâmî-i
Sadâret-penâhiden Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne tebli!-i keyfiyet buyuruldu!u ve
i"bu mahallerdeki arazi-i hâliye mikdâr# telgrafla mahallerinden istilâm edilmek-
le al#nacak cevabda bildirilece!i taraf-# âlî-i nezâret-penâhilerinden fî 12 Te"rin-i
sâni sene [1]307 tarihinde bâ-tezkire i"‘âr buyurulmu" idü!i kayden anla"#lm#"
olup fakat mahall-i mezkûredeki arazi-i hâliye mikdâr#na dair komisyona henüz
bir tebligât vuku‘bulmam#" oldu!undan muhâcirîn-i Çerâkise-i merkûmenin
devletce kabulleri hâlinde ber-mûceb-i irâde-i seniyye oralara sevk ve iskânlar#
lâz#m gelece!ine nazaran evvel emirde mahall-i mezkûredeki arazi-i hâliye
mikdâr#n#n bilinmesi ve bunlar gerçi Hazine-i celîleye bâr olmayacaklar#n# metn-i
arzuhallerinde beyân ediyorlar ise de iki sene evvel hicret edip Konya ve Adana
cihetlerine gönderilen dokuz bin bu kadar nüfusun vekilleri de evvelce bu yolda
irâd-# makâl eyledi!i halde Memâlik-i %âhâne'ye gelir gelmez yer be!enmemekle
beraber tayinât ve malzeme-i sâire talebinde #srar ve bu bâbda bir çok mü"kilât
izhâr#yla el-yevm kendilerine Konya Vilâyetince tayinât itâs#yla bu yüzden
Hazine-i celîle masâr#f-# zâide ihtiyâr#na mecbur olmakda oldu!undan buralara
mahal kalmamak üzere devletce gösterilecek arazide iskân edeceklerine ve tayi-
nât vesâire istemeyeceklerine dair kendilerinden teminât al#nmas# ve muhâcirîn-i
merkûmenin "u sûretle hicretleri kabul olundukdan ve zikr olunan mahallere
sevk ve iskânlar# kararla"d#r#ld#kdan sonra çünkü muhâcirîn-i Çerâkise'nin
Dersaâdet'de karaya ç#kar#lmayarak do!rudan do!ruya veyâhûd aktarma
sûretiyle mahall-i iskâniyelerine sevkleri muktezâ-y# irâde-i seniyyeden olmas#
cihetle nüfus-# merkûme bir vapur istikrâs#yla binecekleri iskeleden do!ruca zikr
olunan mahaller iskelelerine ç#kmas# ve vapurun yevm-i hareketinin ücret-i
"ehbenderinin bâ-telgraf komisyona bildirmesi husûslar# sevk ve iskân#n temin-i
hüsn-i cereyân#n# müstelzim olaca!#ndan ona göre icra-y# icab#yla neticesinin
komisyona inbâ buyurulmas# husûsunun cevaben taraf-# âlî-i nezâret-penâhile-
rine arz ve izbâr# komisyon-# mezkûrdan bâ müzekkire ifade k#l#nma!la ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

Fî Gurre-i Receb sene [1]310 ve fî 7 Kanûn-# sâni sene [1]308

*
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Huzur-! Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhi'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinde meskûn bin yüz elli be"

nüfus bir Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaks#z#n zîr-i cenâh-#
müstelzimü'l-felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye hicret ve dehâlet etmek arzusunda
bulundu!undan ve bunlar#n Hükûmet-i Seniyyece kabulleri z#mn#nda Rusya
Hükûmeti taraf#ndan hicretlerine müsâade olunaca!#ndan bahisle kabulleri
istidâs#n# hâvî kabile-i mezkûre vekilleri taraf#ndan huzur-# âlî-i cenâb-#
Sadâret-penâhilerine bi't-takdim havale buyurulan arzuhal üzerine Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere cevaben tevârüd edip leffen
takdim-i huzur-# âlî-i vekâlet-penâhileri k#l#nan tezkire hulâsas#nda bunlar gerçi
Hazine-i celîleye bâr olmayacaklar#n# ifade ediyorlar ise de iki sene evvel hicret
edip Konya ve Adana cihetlerine gönderilen dokuz bin bu kadar nüfusun vekil-
leri de evvelce bu yolda irâd-# makâl eyledi!i halde ahîren Memâlik-i %âhâne'ye
gelir gelmez yer be!enmemekle beraber tayinât ve malzeme-i sâire talebinde
#srar ve bu bâbda birçok mü"kilât izhâr ile el-yevm kendilerine Konya
Vilâyetince tayinât itâs#yla bu yüzden Hazine-i celîle masâr#f-# zâide ihtiyâr#na
mecbur olmakda oldu!undan buralara mahal kalmamak üzere devletce göste-
rilecek arazide iskân edeceklerine ve tayinât vesâire istemeyeceklerine dair
kendilerinden teminât al#nd#kdan ve "u sûretle hicretleri kabul olundukdan
sonra emr u fermân-# hazret-i "ehin"ahi mantûk-# âlîsine tevfikan bunlar#n
Dersaâdet'de karaya ç#kar#lmayarak do!rudan do!ruya veyâhûd aktarma
sûretiyle mahall-i iskâniyelerine sevkleri için nüfus-# merkûme bir vapur
istikrâs#yla binecekleri iskeleden do!ruca sevk olunacak mahaller iskelelerine
ç#kmas# ve vapurun yevm-i hareketini ücret-i "ehbenderinin birkaç gün evvel
bâ-telgraf komisyona bildirmesi husûslar# sevk ve iskân#n hüsn-i cereyân#n#
müstelzim olaca!# ve teferruât# gösterilmi" ve sûret-i i"‘âra nazaran iktizâs#n#n
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ifâs# merhûn-# müsâade-i celîle-i h#dîv-i efhamileri bulunmu" olma!la ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 9 Receb sene [1]310 ve fî 16 Kanûn-# sâni sene [1]308

*

Devletlü efendim hazretleri,
Rusya Devleti'nin Kuban Vilâyeti dahilinde Doline karyesi ahalisinden olup

zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-felâh-# Saltanat-# Seniyye'ye arz-# dehâlet eden bin
yüz elli be" nüfusu hâvî bir Çerkes kabilesinin Ankara Vilâyeti dahilinde vâki‘
arazi-i hâliyede iskânlar# hakk#nda Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi
üzerine Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'dan tanzim olunan mazbata melfûflar#yla arz
ve takdim k#l#nm#" olma!la mündericât# husûsunda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# âlîsi
infâz olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 8 Ramazan sene [1]310 ve fî 14 Mart sene [1]309

*

Rusya Devleti'nin Kuban Vilâyeti ahalisinden olup zîr-i cenâh-# Saltanat-#
Seniyye'ye dehâlet eden ve muhâceretlerine Rusya Hükûmetince müsâade olu-
naca!# beyân edilen bin yüz elli be" nüfusu hâvî bir Çerkes kabilesinin mem-
leketlerinden iskân olunacaklar# mahallere kadar masraflar#n#n kâffesi kendi-
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lerine aid olmak ve tayinât vesâir sûretle hazine-i devletden iâne talebinde
bulunmay#p hâne ve hayvanât ve edevât-# zer‘iyyeleri dahi kendi taraflar#ndan
in"â ve tedârik edilmek üzere Ankara Vilâyeti'ndeki mevâki‘-i muharrerede
kâin arazi-i hâliyede müteferrik ve ahali-i kadîme ile kar#"#k sûretde iskânlar#-
na müsâade olunmas# hakk#nda Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'dan kaleme al#nan
mazbatan#n takdimiyle istizân# hâvî resîde-i dest-i ta‘zîm olan fî 8 Ramazan
sene [1]310 tarihli ve 2362 numaral# tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri
melfûfât#yla manzûr-# âlî buyuruldu ahali-i merkûmeden yirmi dört bin nüfus
zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i %âhâne'ye muhâceret hakk#ndaki
istidâlar#n#n is‘âf#na dair Meclis-i Vükelâ'dan kaleme al#nan fî 12
Cemâziyelâhire sene [1]307 tarihli mazbata-i ma‘rûza üzerine irâde ve beyân
buyurulup bâ tezkire-i husûsiye-i çâkeri fî 14 Cemâziyelâhire sene [1]307 tari-
hinde makam-# fehâmet-ittisâm-# sadâret-penâhilerine tebli! k#l#nm#" oldu!u
üzere mukaddemâ Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye hicret eden Çerkesler gibi
nüfus-# merkûmenin dahi hükûmet taraf#ndan irâe olunan mahallerde tavattun
etmeyip diledikleri yerlerde sâkin olma!a ve asker ve tekâlif-i sâireyi ver-
meme!e ve ahali-i kadîmeyi iz‘âc etme!e kalk#"mak sûretiyle vesâir türlü baz#
mü"kilât îkâ‘ etmeleri melhûz olmas#na ve bir de Rumeli muhâcirleri tamam#y-
la iskân edilmedikce haricden muhâcir kabulü câiz olamayaca!# gibi Rusya'da
nüfus-# $slâmiye'nin mevcudiyetinden vakten mine'l-evkât devletce istifade
edilece!i dahi derkâr bulunmas#na mebnî Rumeli muhâcirlerinin emr-i iskân#
resîde-i hadd-i hitâm oluncaya kadar ahali-i merkûmenin bu bâbdaki istidâlar#-
na sûret-i münasibede cevab itâs#yla iktifâ edilmesi muktezâ-y# irâde-i seniyye-i
cenâb-# Hilâfet-penâhiden olarak tezkire-i ma‘rûza-i fahîmâneleri mazbata-i
melfûfe ve evrak-# müteferri‘a ile beraber matviyyen iâde k#l#nm#" olma!la ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 16 %evval sene [1]310 ve 21 Nisan sene [1]309 / [3 May#s 1893]
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OSMANLI V!LAYETLER!NDEK! MUHAC!RLER!N 1891 TAR!H!
!T!BAR!YLE !SKÂN DURUMLARI

1891 tarihi itibariyle Diyarbekir, Mamuretülaziz, Halep, Ankara vilâyetleriyle
$zmid ve Çatalca sancaklar!ndaki muhâcirlerin tümünün iskân edildi#i, 

baz! bölgelerde ise henüz misafir halde bulunanlar!n oldu#una 
dair Sadâret makam!n!n Saraya sundu#u rapor

14 Temmuz 1893

$skân için gönderilen muhâcirînin mikdâr#yla bunlar#n ne kadar# iskân
edilip ne mikdâr# iskân edilmemi" oldu!u icab eden vilâyât ve elviyeden suâl
olunarak al#nan ecvibe me’âllerine tanzim etdirilen cedvel manzûr-# âlî buyu-
rulmak için arz ve takdim k#l#nm#" ve Diyarbekir, Mamuretülaziz, Halep,
Ankara vilâyetleriyle $zmid ve Çatalca sancaklar#ndaki muhâcirîn kâmilen
iskân edilip fakat baz# mahallerde henüz iskân olunmam#" muhâcirîn bulun-
du!u anla"#lmas#yla muhâcirînin tûl-i müddet iskân olunmamas# merhamet-i
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi iktizâ-y# âlîsine muvâf#k olmayaca!#ndan emr-i
iskânlar#n#n seri‘an icras#yla keyfiyetin i"‘âr# z#mn#nda tebligât ifâ olunmu"dur
efendim.

Fî 29 Zilhicce sene [1]310 fî 1 Temmuz sene [1]309 / [14 Temmuz 1893]

*
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Vilâyât ve elviye-i !âhâneye gönderilen muhâcirînin mikdâr"yla bunlardan ne kadar"
iskân edilmi! ve ne mikdâr" kalm"! oldu#unu mübeyyin defterdir.

Sevk olunan

Hâne Nüfus

$skân edilen Derdest iskân
bulunan Vilâyât ve livâ Mülâhazat

Hüdavendigar
1592 hanede
7034 nüfus

henüz mürâcaat
etmemi!dir.

Hâne Nüfus Hâne Nüfus

41739 171057 41318 169283 421 1874

Edirne

3 %ubat
[1]308'de
Muhâcirîn

Komisyonu'na
gönderilen defter

mûcebince

- - 27882 110997 200 -

Beyrut- 2816 - 2542 - 274

Konya- 12463 385 11908 - 555

Diyarbekir- 450 - 450 - -

$!kodra $skân oluna-
mayanlar

müsâferet ve
çiftçilik sûretiyle

ikâmet
etmekdedir.

- 8178 - 2346 - 5832

Adana K"r"m meselesin-
den sonra vürûd

edenlerden
ba!ka.

2104 - 2064 6464 40 -

Trabzon10074 35260 10041 35189 33 71

Mamuretülaziz- 809 - 809 - -

Ankara- 20735 - 20735 - -

Suriye- 10859 - 10789 - 70

Haleb- 1556 - 1556 - -

Manast"r 127 nüfus
Musevidir.

- 3310 - 1651 - 1659
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Selanik $skân oluna-
mayanlar

müsâfereten
vilâyetde ikâmet

etmekdedir.

[1]308 senesi
nihayetine kadar.
Sene-i merkûme
zarf"nda giden

849 Musevî dahi
iskân edilmi! ve

iskân oluna-
mayanlar

müsâfereten
ikâmet etmekde
bulunmu!dur.

6975 24136 4920 6462 2055 7674

Erzurum4852 34660 2720 19572 2132 15088

Kastamonu- 29074 - 28815 - 259

Ayd"n- 52958 - 51932 - 1026

Sivas- 58150 - 57259 - 891

Kosova- 63336 - 58535 - 4801 Prizren
Sanca#"'nda 330
hâne iskân olun-

mu! ve iskân
olunamayan 242

hâneden 108
hâne halk" 

ashâb-" alâka
hânelerinde ve

34 hânesi aç"kda
bulunmu!dur.

Üsküb
Sanca#"'n"n

hesab" mechul.

Çatalca

Biga Kazâs"'ndaki
muhâcirînin

mikdâr" !üphe-
lidir.

- 1557 - 1557 - -

$zmid- 46463 - 46463 - -

Biga7676 32169 5465 22440 2211 9729
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KUBAN ÇERKES MUHAC!RLER!N!N ANKARA'DA !SKÂN ED!LMELER!
Rus $mparatoru'nun Kafkasya seyahati esnas!nda kendisine Osmanl! toprak-
lar!na göç etmek üzere ba"vuran Çerkeslerle ilgili olarak Sadâret makam!na

yap!lan mürâcaata; önce Rumeli muhâcirleri bütünüyle iskân edilmedikçe
d!"ardan göç kabul edilmeyece#i, Rusya'da bir $slâm nüfusunun 

bulunmas!n!n yararl! oldu#u, gelen muhâcirler ile yerli halk 
aras!nda sürtü"meler ç!kt!#! gibi dü"üncelerle olumsuz 
cevab verildi#i halde sonradan mal varl!klar!n! satarak 
göçe haz!rlanm!" olan belli say!daki Çerkes kafilelerine 

yerli halk!n ihtiyac!ndan fazla topraklar!n bulundu#u 
Anadolu'da Müslüman nüfusun artmas!na katk!da 

bulunacaklar!ndan dolay! izin verildi#i
25 Temmuz 1893

Dersaâdet Rusya Sefâreti Ba"tercüman# Mösyö $vanof bugün daire-i kitâ-
bete gelerek Rusya $mparatoru hazretlerinin iki sene evvel Kafkasya'ya
vuku‘bulan seyahati esna[s#n]da Kuban Vilâyeti ahali-i $slâmiye'sinin bir k#sm#
taraf#ndan Memâlik-i Mahrûse-i %âhânelerine muhâceret için mü"ârünileyh
imparator hazretlerinden istidâ-y# ruhsat olunmas# üzerine keyfiyet o vakit
Dersaâdet Sefâreti'ne lede'l-i"‘âr sefâret cânibinden bu bâbda Bâb-# Âlî'ye
vuku‘bulan mürâcaatda bunlar#n cümlesine birden yer bulunmak müte‘assir
oldu!undan her kafile be"er bin ki"iden mürekkeb olmak üzere iki kafile olarak
iki senede hicret etmeleri lâz#m gelece!i hakk#nda verilen cevab#n sefâretce
Rusya Hükûmeti'ne i"‘âr edilmesi üzerine birinci kafile olarak be" bin ki"inin
emvâl ve emlâk ve hayvanlar#n# fürûht ederek o vakitden beri hicrete müheyyâ
bulunduklar# halde henüz Bâb-# Âlîce bu bâbda bir karar-# kat‘î verilmedi!i ve
ahali-i merkûmenin bu sûretle hâl-i intizârda b#rak#lmas# muvâf#k-# merhamet
olmayaca!# cihetle bu bâbda bir an evvel bir karar ittihâz# lüzûmu Kafkasya
Valili!i ile Petersburg'dan sefârete i"‘âr olundu!u ve Bâb-# Âlî'ye mürâcaat
edildikde keyfiyet atebe-i ulyâ-y# mülûkânelerinden istizân edildi!inden "eref-
sudûr edecek emr u fermân-# hümâyûn-# hazret-i hilâfet-penâhîlerine intizâr
olunmakda oldu!u cevab# verildi!i mûmâileyh ba"tercüman taraf#ndan ifade ile
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nüfus-# mezkûrenin hicretleri kabul olunacak ise mevsim-i "itâ hulûl etmeksizin
kendilerine bildirilmesi ve kabul olunmayacak oldu!u halde yine mahallerinde
esbâb-# tavattunlar#n# istihsal eylemek üzere cevab-# red itâs# cânib-i sefâret'den
istidâ olundu!unu ifade etmi" olup bu bâbda olan ma‘lûmât-# kuyûdiyeye
gelince mezkûr Kuban Vilâyeti ahalisinden zîr-i cenâh-# saltanat-# seniyyelerine
dehâlet eden ve muhâceretlerine Rusya Hükûmetince müsâade olunaca!#n#
beyân eyleyen bin yüz elli be" nüfusu "âmil bir Çerkes kabilesinin memleket-
lerinden mahall-i iskâniyeye kadar masraflar#n#n kâffesi kendilerine aid olmak
ve tayinât vesâir sûretle Hazine-i Devlet'den iâne talebinde bulunmay#p hâne ve
hayvanât ve edevât-# zer‘iyyeleri dahi kendi taraflar#ndan in"â ve tedârik
edilmek üzere Ankara Vilâyeti'ndeki arazi-i hâliyede müteferrik ve ahali-i
kadîme ile kar#"#k sûretde iskânlar#na müsâade olunmas# hakk#nda Meclis-i
Mahsûs-# Vükelâ mazbatas#n#n leffiyle 8 Ramazan sene [1]310 tarihinde taraf-#
Sadâret'den bâ-tezkire sebk eden istizân üzerine "eref-sâd#r olan $râde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîleri hükm-i âlîsi vechile mukaddemâ Memâlik-i
Mahrûse-i %âhânelerine hicret eden Çerkesler gibi nüfus-# merkûmenin dahi
hükûmet taraf#ndan irâe olunan mahallerde tavattun etmeyip diledikleri yerde
sâkin olma!a ve asker ve tekâlif-i sâireyi vermeme!e ve ahali-i kadîmeyi iz‘âc
etme!e kalk#"mak sûretiyle vesâir türlü baz# mü"kilât îkâ‘ etmeleri melhûz
olmas#na ve bir de Rumeli muhâcirleri tamam#yla iskân edilmedikce haricden
muhâcir kabulü câiz olamayaca!# gibi Rusya'da nüfus-# $slâmiye'nin mevcu-
diyetinden vakten mine'l-evkât devletce istifade edilece!i dahi derkâr bulun-
mas#na mebnî Rumeli muhâcirîninin emr-i iskân# resîde-i hadd-i hitâm olun-
caya kadar ahali-i merkûmenin bu bâbdaki istidâlar#na sûret-i münasibede
cevab itâs#yla iktifâ edilmesi mezkûr tezkire ve evrak-# müteferri‘an#n iâdesiyle
16 %evval sene [1]310 tarihinde bâ-tezkire-i husûsiye taraf-# Sadâret'e tebli!
k#l#nd#!# ve ahîren 18 Zilhicce sene [1]310 tarihli tezkire-i Sadâret'le atebe-i
ulyâ-y# mülûkânelerine arz ve takdim k#l#nan Meclis-i Vükelâ mazbatas#nda
Kuban Vilâyeti ahalisinden ve Çerkes kabâilinden bin hâne halk# hayvanât
vesâirelerini satarak Memâlik-i %âhânelerine hicretlerine müsâade buyurul-
mas#n# istidâ eylemi" ve bunlar gelecek sene bu mevsimde ve iki kafile olarak
kendi masraflar#yla gelmek ve Hükûmet-i Seniyyelerinden hiçbir masraf taleb
etmemek üzere sened dahi vermi" olduklar#ndan ve Anadolu'da ahali-i mahal-
liyenin ihtiyac#ndan fazla arazi-i vâsi‘a mevcud olarak muhâcirîn-i merkûmenin
iskân# nüfus-# $slâmiye'nin tekessür ve terakkisiyle maddî ve manevî muhas-
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senât# istilzâm edece!inden "imdilik mezkûr bin hâne halk#n#n ahali-i kadîme
ile muhtelit bir sûretde mahall-i münasibede müteferrikan iskânlar# münasib
görüldü!ü arz ve beyân olunarak usûl ve emsâli vechile Rusya Devleti nezdinde
te"ebbüsât-# lâz#me icras# istizân k#l#nd#!# ve mârru'l-arz tezkire-i Sadâret ile
melfûflar#n#n cevabl# ma‘rûzât miyân#nda Daire-i Kitâbet'de bulundu!u
ma‘rûzdur.

11 Muharrem sene [1]311 / [25 Temmuz 1893]
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BERGAMA KAZÂSI KINIK KASABASI'NDA !SKÂN ED!LEN ÇERKES
MUHAC!RLER! !Ç!N AYRI B!R KÖY TE"K!L!

Ayd!n Vilâyeti Bergama Kazas!’na ba#l! K!n!k kasabas!nda iskân olunan
Çerkes muhâcirler için idarî ve askerî kolayl!k sa#lanmas! amac!yla 

Hamidiye ad!yla yeni bir köy kurulmas! 
15 May#s 1895

Bergama Kazâs#'na tâbi nevâhi-i Bergama nahiyesinin K#n#k kasabas#nda
iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes muhâcirlerinin muâmelât-# mülkiye ve
askeriyeleri kasaba-i mezkûrenin A"a!# mahallesi meyân#nda ifâ edilmekde ise
de bu sûret dâî-i mü"kilât olmakda bulundu!undan bunlar#n tefrik-i
muâmelât#yla nâm-# nâmî-i hazret-i cihân-bânîye mensub olmak üzere yeniden
bir karye te"kili hakk#nda Ayd#n Vilâyeti'nden vârid olan tahrirât#n takdim
k#l#nd#!# beyân#yla ifâ-y# muktezâs# istizân#na dair Dahiliye Nezâreti'nin %ûrâ-y#
Devlet'e havale buyurulan 29 Zilhicce sene [1]312 tarihli ve bin yüz doksan iki
numral# tezkiresi Dahiliye Dairesi'nde k#râet ve makam-# vâlâ-y# Seraskerî'den
istifsâr-# mütâlaa olundu.

Al#nan cevaba nazaran kasaba-i mezkûrede iskân edilmi" olan Çerkes
muhâcirlerinin mürekkeb oldu!u altm#" hânenin nâm-# nâmî-i hazret-i
Padi"ahiye izâfeten ayr#ca bir mahal itibar edilmesi muâmelât-# askeriyece
fevka'l-gâye mûceb-i suhûlet olaca!# anla"#lm#" oldu!undan bi'l-istizân "eref-
sâd#r olacak irâde-i seniyye-i hazret-i Padi"ahî mûceb-i âlîsince zikr olunan
Çerkes muhâcirlerinin K#n#k kasabas#ndan tefrik-i muâmelât#yla Hamidiye
nâm-# âlîsiyle bir karye te"kili z#mn#nda muâmelât-# muktezîyenin ifâs# için
vilâyet-i mezkûre ile Sicill-i Nüfus $dare-i Umûmiyesi'ne tebligât icras#n#n
Dahiliye Nezâreti'ne havalesi ve makam-# vâlâ-y# Seraskerî ile Maliye ve
Defter-i Hakanî nezâretlerine ma‘lûmât itâs# tezekkür k#l#nd#.
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Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 27 %evval sene [1]312 ve fî 10 Nisan sene [1]311

2993
%ûrâ-y# Devlet Dahiliye Dairesi'nin miyâne-i bendegânemizde k#râet ve

mütâlaa olunan i"bu mazbatas#nda gösterildi!i vechile Ayd#n Vilâyeti'nde
Bergama Kazâs#'na tâbi nevâhi-i Bergama Nahiyesi'nde K#n#k kasabas#n#n
A"a!# mahallesinde iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes muhâcirlerinin
muâmelât-# mülkiye ve askeriyece mûceb-i suhûlet olmak üzere K#n#k
kasabas#ndan tefrik-i muâmelât#yla Hamidiye nâm#yla müceddeden bir karye
te"kili meclis-i çâkerânemizce dahi tezekkür ve tensib edilmi" ise de ol bâbda
ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

Fî 6 Zilkâde sene [1]312 / fî 19 Nisan sene [1]311

*

Atûfetli efendim hazretleri,
Ayd#n Vilâyeti'nde Bergama Kazâs#'na tâbi nevâhi-i Bergama Nahiyesi'nde

K#n#k kasabas#n#n A"a!# mahallesinde iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes
muhâcirlerinin mezkûr K#n#k kasabas#ndan tefrik-i muâmelât#yla Hamidiye
nâm#yla müceddeden bir karye te"kili hakk#nda %ûrâ-y# Devlet Dahiliye
Dairesi'nin Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'dan müzeyyel mazbatas# leffen arz ve
takdim k#l#nma!la ol bâbda her ne vechile emr u fermân-# hümâyûn-# cenâb-#
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!ûrâ-y$ Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi Akif

ve di&er azâlar$n isim ve mühürleri

Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

ve Meclis-i Mahsûs-$ Vükelâ âzâlar$n$n 
mühürleri

Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
2993
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Hilâfet-penâhî "eref-müteallik buyrulur ise mantûk-# münîfi infâz edilece!i
beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 6 Zilkâde sene [1]312 / fî 19 Nisan sene [1]311

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup $ûrâ-y! Devlet'in Meclis-i Mahsûs-! Vükelâ'dan

müzeyyel mazbatas!yla beraber manzûr-! âlî buyurulan i#bu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-! Hilâfet-penâhî
#eref-müteallik buyurulmu# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 20 Zilkâde sene [1]312 ve fî 3 May!s sene [1]311 / [15 May!s 1895]
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Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

Serkâtib-i hazret-i %ehriyârî
Tahsin
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!STANBUL KAVAK'A GELEN ÇERKES MUHAC!RLER!N !ZM!T'TEN
ANKARA'YA GÖNDER!LD!KLER!

Rusya'n!n Kuban Vilâyeti'nden Osmanl! topraklar!na göç istekleri kabul edilen
Çerkes muhâcirlerinin Rus vapuruyla $stanbul Kavak'a geldikleri ve oradan

do#ruca $zmit'e gönderilerek iskânlar! için kararla"t!r!lan 
Ankara'ya do#ru yola ç!kar!ld!klar!

17 Eylül 1895

Rusya'n#n Kuban Vilâyeti'nden Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i "âhâne'ye
hicret istidâ eden ve kabul-i muhâceretleri husûsuna bi'l-istizân 3 Te"rin-i evvel
[1]310 tarihinde $râde-i Seniyye-i cenâb-# Padi"ahî "eref-müteallik buyuruldu!u
makam-# celîl-i Sadâret-i Uzmâ'dan i"‘âr k#l#nan Çerkes muhâcirlerinden bin iki
yüz otuz sekiz nüfus bu kere Rusya vapuruyla Kavak'a vürûd ederek memûr-#
mahsûs izâm#yla ve geldikleri vapur ile do!rudan do!ruya $zmid'e gönderilmi"
ve mahall-i iskânlar# olan Ankara Vilâyeti'ne sevkleri z#mn#nda yanlar#na
memûrîn-i lâz#me terfîk olundu!u gibi tedârik olunan tren-i mahsûs ile yar#n
saat on birde Ankara'ya müteveccihen $zmid'den hareket etdirilmeleri dahi
musammem bulunmu" oldu!unun arz#na müsâra‘at k#l#nd#.

Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
27 Rebîülevvel sene [1]313 ve fî 5 Eylül [1]311 / [17 Eylül 1895]
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Bâb-$ Âlî
Daire-i Umûr-$ Dahiliye

Mektubî Kalemi
Aded: 28

Nâz$r-$ Umûr-$ Dahiliye
R$fat
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B!GA'DA RUMEL! VE KAFKAS MUHAC!RLER! !Ç!N KURULAN KÖYLER
Rumeli ve Kafkasya'dan gelerek Biga'da iskân edilen muhâcirler için kurulan

köylerin isimlerini gösterir defter
6 Ocak 1896

Atûfetli efendim hazretleri;
Rumeli ve Kafkasya'dan hicretle Biga kazâs#nda iskân edilmi" olan be" bin

iki yüz k#rk hanede yirmi bir bin be" yüz yetmi" yedi nüfusun te"kil eyledikleri
yetmi" aded kurân#n melfûf defterde muharrer isimleriyle tevsîmiyle muâmele-i
müteferri‘as#n#n icras# husûsuna dair %ûrâ-y# Devlet Dahiliye Dairesi'nin maz-
batas# melfûfuyla arz ve takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# münîfi
infâz edilece!i beyân#yla tezkire-i senâveri terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 16 Receb sene [1]313 ve fî 21 Kanûn-# evvel sene [1]311

Ma‘rûz-! çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-! âlî olan i#bu tezkire-i sâmiye-i

Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-! Hilâfet-penâhi
#eref-müteallik buyurulmu# olma"la ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-
emrindir.

Fî 20 Receb sene [1]313 ve fî 25 Kanûn-! evvel sene [1]311 / [6 Ocak 1896]

*
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Bâb-$ Âlî
Daire-i Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
Aded: 1713

Sadrâzam
R$fat

Serkâtib-i hazret-i %ehriyâri
Tahsin
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52 148 Çifteçe"meler karyesi
93 303 K#rlang#ç karyesi
36 131 !kmaliye karyesi
79 371 Hikmetiye karyesi

114 360 Orhaniye karyesi
29 90 Sultaniye karyesi

Dimetoka'da Te"vikiye Mahallesi
210 640 Gülec karyesi 

63 332 !rfaniye karyesi
183 745 Bal#kl#çe"me karyesi

57 239 Karacaali karyesi
100 411 Göktepe karyesi

80 289 Adliye karyesi
63 218 Hac#hüseyinyaylas# karyesi
59 266 Kayap#nar karyesi
49 171 Çelikgürü karyesi

186 718 Hamidiye karyesi 
170 680 Feyziye karyesi

81 411 Servi karyesi
94 433 Kozçe"me karyesi
32 130 Kazmal# karyesi
63 310 Çeltik karyesi
80 427 !bkaiye karyesi
59 245 Arabçe"me karyesi

102 511 Mansûriye karyesi

110 551 Gemicik#r# karyesi
74 269 Hodan karyesi

54 245 !skender karyesi
79 316 Akyaprak karyesi
32 155 Sar#kaya karyesi
25 106 Kapanbeleni karyesi
49 177 Katranc# karyesi
32 161 Em"e karyesi
28 122 Okcular karyesi

252 925 Biga Kasabas#'nda Hamidiye Mahallesi

Hâne Nüfus Esâmî-i Kurâ
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96 469 Boyköy karyesi
200 - Lofça karyesi

46 262 !lyasa$açiftli$i karyesi
65 315 Bostandere karyesi

103 500 Bozgune karyesi
23 146 Asmal# karyesi
55 219 Maltepe karyesi
27 127 Hac#lar karyesi
34 168 Derendi karyesi
46 154 Uzunalan karyesi
60 257 Terzialan# karyesi

104 492 Gölcük karyesi
38 164 Ahlatl#burun karyesi

121 573 Kocayayla karyesi
91 382 Do$ca karyesi
30 146 Sar#s#vat karyesi
74 395 Dikmen karyesi
36 164 Danap#nar# karyesi
25 116 Abdia$açiftli$i karyesi
44 195 Arabaalan# karyesi
23 90 Sazoba karyesi
72 143 Hasanbey Çiftli$i karyesi
19 100 Yakac#kl# Çiftli$i karyesi

103 478 Bosna karyesi
52 196 Elmal# karyesi
35 120 %akirbeyçiftli$i karyesi

114 387 !hsaniye karyesi

71 329 Te"vikiye karyesi
122 733 Maksudiye karyesi

94 571 Tevfikiye karyesi

42 253 Osmaniye karyesi
75 311 Filibeliler karyesi
52 189 Yenimahalle karyesi

121 593 H#fz#ye karyesi
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!ZM!T'E NAKLED!LMES! DÜ"ÜNÜLEN ÇERKES MUHAC!RLER!N!N
SUR!YE'YE GÖNDER!LMELER!

$stanbul Kavak $skelesi'nden $zmit'e nakilleri dü"ünülen Çerkes muhâcirlerinin,
$zmit civar!nda yeterli yer kalmad!#!ndan, iskân edilmek üzere Suriye 

sahillerine gönderilmesinin uygun görüldü#ü
28 Ekim 1896

Memâlik-i %âhâne'ye hicretlerine müsâade-i seniyye "âyân buyurulmu" olan
iki bin be" yüz nefer muhâcirîn-i Çerâkise'nin $zmid'e nakilleri için yar#n sabah
Kavak'a bir vapur gönderilmesi Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne yaz#lm#" ve bun-
lar# sevk için bir memûr dahi tayin edilmi" oldu!u Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nden arz ve izbâr k#l#nm#" olup halbuki $zmid cihetlerinde muhâcirîn-i
Çerâkise iskân#na kâfi yer olmad#!# ve o havâli kâmilen mutasarr#flar# ellerinde
bulunan arazi-i mamureden ibaret idü!i cihetle muhâcirîn-i merkûmenin
seri‘an derhal Karadeniz Bo!az#'nda vapurlara aktarma edilerek Suriye
taraflar#nda iskân olunmak üzere hemen o sevâhile izâm edilmeleri ve bir yan-
dan da bunlara kâfi arazi tehyi’esi ve esbâb-# istirahatlar#n#n tamamen istikmâli
hakk#nda Suriye Vilâyeti'ne telgrafla evâmir-i seri‘a-i kat‘iyye itâ olunmas#
"eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî mantûk-# celîlin-
den olma!la, ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî 21 Cemâziyelevvel sene [1]314 ve fî 16 Te"rin-i evvel sene [1]312 / [28
Ekim 1896]
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Y$ld$z Saray-$ Hümâyûnu
Ba%kitâbet Dairesi

5612

Serkâtib-i hazret-i %ehriyârî
Tahsin
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ANKARA'DA !SKÂN ED!LEN DA$ISTAN MUHAC!RLER!N!N HAVASI
VE ARAZ!S! DAHA UYGUN OLAN YAYLA TARAFINA NAK!L !STEKLER!
Ankara'da Hazine-i Hâssa'ya aid Beylikah!r! ad! verilen yerde Padi"ah taraf!n-

dan yerle"tirilmeleri kararla"t!r!lan Da#!stan muhâcirlerinin havas! ve ara-
zisi daha uygun diye gitmek istedikleri Yayla mevki‘inde ise yeterli su 

bulunmad!#!ndan, Çapul ad! verilen yerde iskân edilebilmeleri için 
büyük k!sm! milli emlâk hududu içinde kalan bu arazinin 

hükûmete mürâcaat edilerek tahsis yap!labilece#i
7 Haziran 1898

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ankara Vilâyeti'nde kâin emlâk-# hümâyûndan Beylikah#r nâm mahalde emr-i

tavtîn ve iskânlar#n#n icras# muktezâ-y# irâde-i seniyye-i cenâb-# Padi"ahî'den
bulunan yüz nüfus Da!#stan muhâcirleri için karye ittihâz olunacak mevki‘in
emlâk-# seniyye haricinde bulundu!u cihetle bunlar#n iskânlar# icra oluna-
mad#!#ndan di!er münasib mahalde tavtînleri esbâb#n#n istikmâli istirham#nda
bulunduklar# beyân-# sâmisiyle bu bâbdaki ma‘lûmat ve mütâlaan#n i"‘âr# 13
May#s sene [1]314 tarihli ve on dört numaral# tezkire-i aliyye-i dâverânelerinde
izbâr buyurulmu"dur.

Muhâcirîn-i merkûmenin bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne kendilerine tahsis
k#l#nan emlâk-# hümâyûndan mezkûr Beylikah#r karyesindeki arazi kuvve-i
inbâtiyesi matlûb derecede olmad#!#ndan ve havas# gayr-# mutedil bulundu!un-
dan dolay# arzu etmemeleri ve ahîren karye te"kiline elveri"li oldu!u beyân#yla
tahsis ve irâesini taleb ve ifade eyledikleri Yayla mevki‘inde ise kifâyet edecek
kadar su olmamas# hasebiyle emr-i iskânlar# mümkün olmad#!# gibi bilâhare
muhâcirîn-i merkûmenin Çapul nâm mahaldeki arazide iskânlar# takarrür etmi"
ise de i"bu mahallin dahi k#sm-# âzam#n#n emlâk-# hümâyûn hududu haricinde
bulundu!u ahîren tebeyyün etdi!i cihetle bunlar bittabi‘ iskân edilemeyerek
hudud haricinde olan k#sm-# mezkûr için hükûmete mürâcaat eylemeleri icab
edece!i kendilerine tefhîm olundu!u ol bâbda mukaddemâ cereyân eden
muhâbere ve muâmele evrak#n#n mütâlaas#ndan anla"#lm#" olma!#n, ol bâbda.

17 Muharrem sene [1]316 / 26 May#s sene [1]314 / [7 Haziran 1898]
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Hazine-i Hâssa-i !âhâne
Tahrirât Kalemi

1778/7
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REVAN VE DA$ISTAN'DAN GELEN MUHAC!RLER!N B!TL!S VE S!!RT
V!LÂYETLER! !LE MU" OVASI VE NEMRUT DA$I C!VARINDA

!SKÂNLARI
Rusya'n!n Revan Sanca#!'na ba#l! Cibayetdere köyü halk! ile Da#!stan'dan
gelen muhâcirlerin Bitlis Vilâyeti bölgesinde Mu" Ovas! ile Siirt Vilâyeti ve

Nemrut Da#! civar!nda ne "ekilde yerle"tirilecekleri 
22 A%ustos 1901

Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya'n#n Revan Sanca!#'na tâbi Cibayetdere karyesiyle Da!#stan'dan gelen

muhâcirînin Bitlis Vilâyeti'nde sûret-i iskânlar# hakk#nda Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nden vârid olan tezkireler Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da lede'l-mütâlaa
cereyân eden müzâkerât#n neticesini mutazamm#n kaleme al#nan mazbata
melfûflar#yla arz ve takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# münîfi
infâz olunaca!# beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]319 / fî 8 A!ustos sene [1]317

*

Rusya'n#n Revan Sanca!#'na tâbi Cibayetdere karyesiyle Da!#stan'dan gelen
muhâcirînin nerelerde iskân# münasib olaca!#na dair Muhâcirîn-i $slâmiye
Komisyon-# Âlîsi Birinci Azâl#!#'ndan ve Bitlis Vilâyeti'nden cevaben
vuku‘bulan i"‘ârâtdan bahisle istifsâr-# muâmeleyi ve baz# ifadeyi hâvî Dahiliye
Nezâreti'nden vârid olup miyâne-i bendegânemizde k#râet olunan üç k#t‘a
tezkire me’âllerinden müstebân oldu!u vechile Mu" Ovas#'nda bâ-irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî derdest iskân olan otuz üç hâneye tefrik ve
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Bâb-$ Âlî
Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
1434

Bâb-$ Âlî
Meclis-i Mahsûs

1434

Sadrâzam
R$fat
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tahsis olunacak elli"er dönüm araziden mâadâ zikrolunan ovada da iki yüz k#rk
dört hâne muhâcirînin daha iskân# mümkün bulundu!u ve mutî‘ ve mümted
olan Mu" Ovas# ahalisiyle muhâcirîn beyninde hüsn-i muâ"eret husûle gelece!i
gibi Siird'e merbût $rve Kazâs# dahilinde dahi be" bin yedi yüz k#rk dokuz
dönüm ve Nemrud Cebeli'nden dahi yirmi hânelik ziraatden mu‘attal ve mahlûl
olan münbit ve mahsuldâr arazi olup buralarda muhâcirîn iskân# devletce
mûcib-i menfaat olaca!# i"‘ârât-# mahalliyeden anla"#ld#!#ndan bahisle icra-y#
icab# dermiyân k#l#nm#" ve komisyon-# âlî birinci azâl#!#n#n tezkiresinde muhar-
rer mütâlaa vechile mahall-i mezkûrede ve husûsan Mu" Ovas#'nda muhâcir
iskân#n#n devletce hâs#l edece!i fâide müsta!nî-i bahs ve tezkâr bulunmu" olup
"u kadar ki Dahiliye Nezâreti'nin i"‘âr-# vâki‘i üzere zikrolunan yerlere buradan
muhâcir izâm# masâr#f-# zâide ve mü"kilât# mûcib olaca!#ndan arazi-i hâliye-i
merkûmenin kurb ve münasebeti cihetiyle Rusya'dan gelecek muhâcirînin îvâ
ve iskân#na be-tahsis ve el-yevm kendilerinin Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i
Hilâfet-penâhîde iskânlar# istidâs#nda bulunmakda olan sâlifü'l-beyân
Cibayetdere ve Da!#stan muhâcirlerinin zikrolunan yerlerde îvâ ve iskânlar# ve
bunlar#n tavtînlerine de!in iâ"eleriyle iskânlar# masâr#f# için muktezî mebâli!in
dahi muhâcirîn masâr#f#na kar"#l#k ittihâz olunan pul hâs#lat#ndan tesviyesi z#m-
n#nda ifâ-y# muktezîyât#n#n Dahiliye Nezâreti'ne havalesi bi't-tezekkür mezkûr
tezkireler tak#m#yla leffen arz ve takdim olundu ise de ol bâbda ve kât#be-i
ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.

Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]319 / fî 8 A!ustos sene [1]317 / [22 A!ustos
1901]
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Sadrâzam 
Halil R$fat

ve Meclis-i Mahsûs'un di&er azâlar$n$n mühürleri
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S!VAS, AMASYA, TOKAT'TA !SKÂN ED!LM!" VE ERZURUM 
SINIRINDA KARANT!NADA BEKLET!LEN MUHAC!RLER 
ARASINDA ERMEN! ASILLI K!MSEN!N BULUNMADI$I

Sivas Vilâyeti'nde bulunanlar ile Çeçenlerin %eyh %âmil kabilesine mensup
olup da Amasya ve Tokat'ta iskân edilen muhâcirler ile Da#!stan'!n Grozni

Vilâyeti'nden gelen muhâcirlerden karantinada bekletilenler aras!nda 
herhangi bir Ermeninin bulunmad!#!na dair 4. Ordu Mü"iriyeti'nden 

Y!ld!z Saray!'na çekilen telgraf
28 Eylül 1901

Dördüncü Ordu-y$ Hümâyûn Mü%iriyeti'nden %ifre

Cevab fî 13 Eylül sene [1]317.
Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden muhâcirîn-i $slâmiye ekseriyetle

Amasya ve bir mikdâr da Tokad sancaklar#na iskân etdirilerek sâye-i hazret-i
Hilâfet-penâhîde te"kil olunan kurâlar# ve kendilerine aid hâne ve meskenleri
bir tarafdan yap#lmakda olup bu muhâcirînin umûmen %eyh %âmil tak#m#ndan
ve Çeçen kabilesinden olduklar# ve cümlesi Hanefiyü'l-mezheb bulunduklar#
gibi mu’ahharan vürûd edenler dahi bunlar gibi olup hatta merkez-i vilâyete
gelmi" muhâcirler miyân#nda tarikât-# Kadiriye müntesibleri dahi bulundu!u
bir kaç defalar Mur Ali Baba dergâh-# "erîfinde icra eyledikleri âyîn-i tarikât-
dan anla"#ld#!# velhâs#l gerek Erzurum ve Trabzon vilâyetlerinin ve gerek
makam-# aidînin i"‘ârât#yla ve gerekse %am, Konya, Ankara gibi vilâyât-# "âhâ-
neye sevk edilerek oralarda iklimin âb u havas#yla imtizâc edememek bahâne-
siyle Sivas Vilâyeti'ne gelmi" olan muhâcirînin cümlesi Kur’an-# Kerîm tilâvet ve
edâ-y# ferâiz-i hamseye muvâzabet üzre bulunduklar# ve isimleri ve aile esmâs#
cümleten esâmî-i $slâmiye oldu!u ve bunlar miyân#nda Ermeni milletinden bir
ferd bulunmad#!# ve Erzurum Vilâyeti dahilinde hudud-# Hakanî'de bizim
Kötek kordonundan "imdiye kadar vilâyetin i"‘âr#yla kabul ve imrâr olunan
muhâcirîn dahi yüz hâneden ibaret olup bundan ba"ka el-yevm mezkûr Kötek
kap#s#nda mevcud ve k#rk hanede zükûr ve inâs yüz elli nüfusdan ibaret olan
muhâcirlere de Rusya'daki hayvan hastal#!#ndan dolay# karantina bek-
ledilmekde olup karantina müddetlerinin ikmâlinde masâr#f-# râhiyeleri
belediye taraf#ndan verilmek ve ma‘rûz vilâyetlerden birisine sevk edilmek
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üzere di!erleri misüllü Erzurum Vilâyeti'nin i"‘âr# vechile kabul ve imrâr olu-
naca!# ve mezkûr yüz k#rk hâne muhâcirînin mecmû‘u Da!#stan'#n Gurozni
Vilâyeti'ne mensub ve umûmen $slâm olup içlerinde katiyyen Ermeni bulun-
mad#!# kumandanl#klardan ve i"‘âr# icab edenlerden al#nan jurnallerden mün-
fehim oldu!u ve Ordu-y# Hümâyûnlar#nca bundan ba"ka ma‘lûmât olmay#p
ba‘demâ takib ve tahkikâtdan geri durulmayaca!#ndan al#nacak ma‘lûmât#n
arz-# hâk-i pây-i ulyâ k#l#naca!# mübârek atebe-i ulyâ-y# hazret-i veliyyü'n-
nimet-i akdesîye fer"-ruy-# sadâkat ve ubûdiyyetle arz#na cür’et k#l#nd#, ol
bâbda.

Fî 14 Cemâziyelâhir sene [1]319 ve fî 15 Eylül sene [1]317 / [28 Eylül 1901]
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Mü%ir
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ÇERKES MUHAC!RLER!N SUR!YE V!LAYET!'NE YERLE"T!R!LME
!STEKLER!N!N YOL MASRAFLARINI ÖDEMELER! "ARTIYLA KABUL

ED!LEB!LECE$!
Pasinlerdeki Çerkes muhâcirlerin iskânlar! için kararla"t!r!lan Van ve Bitlis
vilâyetlerine de#il de bo" yerlerin bulundu#u Suriye Vilâyeti'ne yerle"tirilme

isteklerinin, sonradan fikir de#i"tirme ihtimalleri göz önüne al!narak 
yol masraflar! kendilerince kar"!lanmas! hâlinde kabul edilece#i

12 Eylül 1902

Telgrafnâme

Makam-! Sadâret-i uzmâ'ya, sûreti Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne

Yedi yüz hâne halk#yla beraber dîn-i mübîn-i $slâmiyemizi muhâfazaten
hicretle hâk-i pây-i merâhim-ihtiva-y# hazret-i Padi"ahîye iltica ederek dokuz
mâhdan beri Pasinler'de peri"an bir halde iskân edilmekdeyiz. Dört ayd#r tayi -
nât#m#z kat‘ olundu!undan bir tak#m çoluk çocu!umuz açl#kdan telef olduklar#
gibi bir tak#m# da keyifsizdirler. Suriye Vilâyeti'nde hâlî olan harabeye muhâcir-
lerimizi iskân etdirilmek üzere valisi taraf#ndan istenilmekde isek de bura vali-
sinin Bitlis'e gitmekli!imizi #srar ediyor, taallukât#m#z#n umûmu Suriye
dahilinde oldu!undan fukara kullar#n#n dahi behemehâl vilâyet-i mezbûreye
izâm#m#za irâde buyurulmas# ile sefâlet ve peri"aniyetden tahlisimiz $slâmiyet
ve adalet nâm#na istirham eyleriz efendim.

Fî 4 A!ustos sene [1]318 

*

Huzur-! âlî-yi Hazret-i Sadâret-penâhî’ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Yedi yüz hâne halk#yla beraber zîr-i cenâh-# müstelzimü'l-felâh-# hazret-i

Hilâfet-penâhî’ye iltica eylediklerinden ve dokuz mâhdan beri Pasinler'de
iskânlar#n#n icra olunmamas#ndan dolay# peri"an bir halde kald#klar#ndan
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vesâireden bahisle Suriye Vilâyeti'nde hâlî olan mahallere izâmlar#yla tavtînleri
esbâb#n#n istikmâli muhâcirîn-i merkûme nâm#na muhâcirîn-i Çerâkiseden
K#r#m Sultan imzas#yla Erzurum'dan ke"îde k#l#n#p komisyona havale buyurulan
telgrafnâme mezkûr imza ile ayn# me’âlde komisyona gelen bir telgrafnâme ile
beraber mütâlaa olundu.

$"bu Muhâcirîn Komisyonu'nca civariyet hasebiyle Van ve Bitlis vilâyetle-
rine sevk olunarak oralarda tavtînleri tensib k#l#nm#" ve bu vecihle Erzurum'a
dahi i"‘âr olunmu" idi. Bu esnada muhâcirîn-i merkûme Suriye'ye vekiller gön-
dererek mahall-i iskân taharrî eylemeleri üzerine Suriye Vilâyeti'nden bu bâbda
komisyona bâdî-i emirde ma‘lûmât verilmeyip hemen Aclun Kazâs#'nda baz#
arazide iskânlar# kâbil olaca!# vekillere ba‘de't-tefhîm Suriye'ye sevkleri için
Erzurum'a yaz#lmas# keyfiyeti bâ-telgraf komisyona i"‘âr olunmu" ve bu yolda
Erzurum'a dahi telgraf gönderilmi" olmas#na mebnî Erzurum Vilâyeti'nden
istizân-# keyfiyet olunmu"dur. Maahâza bunlar#n Suriye'ye sevkleri hayli mas-
rafa mütevakk#f olaca!# ve Suriyece gördükleri teshil-i kabule mebnî komisyon-
ca tertib olunan mahalle tabiî gitmek istemeyecekleri karîne-i halden ve
emsâlinden ma‘lûm bulundu!u hasebiyle vapur navullar#n# vesâir masâr#f-#
seferiyelerini kendileri kâmilen tesviye eyledikleri halde idare-i mahsûsadan
vapur isticâr ve sevk edilerek bir yerde tevakkuf etmeksizin do!ruca Beyrut'a
sevk olunabileceklerinin ve bu muâmeleye muvâfakat eylemedikleri halde
evvelce tertib olunan vilâyetlerde iskânlar# lâz#m gelece!inin Erzurum
Vilâyeti'ne beyân ve i"‘âr# münasib görülmekde ve iskânlar# lâz#m gelece!i
Erzurum Vilâyeti'ne yaz#lm#" ve mukaddemâ Bursa'ya sevk olunup Suriye'ye
izâmlar#n# mus#rran istidâ eden Çerkesler hakk#nda dahi ayn#yla muâmele
edilmesine nazaran muvâf#k-# emsâl olmakda bulunmu" idü!inin istizân-# key-
fiyete ictisâr ve telgrafnâme-i mezkûr iâdeten takdim ve tisyâr k#l#nma!#n ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]320 ve fî 28 A!ustos sene [1]318 / [12 Eylül 1902]
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ÇERKESLER!N KABARTAY KOLUNDAN 1480 K!"!N!N OSMANLI
TOPRAKLARINA GÖÇE HAZIRLANDIKLARI

Rusya'daki Çerkeslerin Kabartay kolundan 1480 ki"inin kendilerini tamamen
göçe haz!rlad!klar!ndan bahisle gerekli izni ald!#! takdirde $stanbul'da otel

odas!ndan hem"erilerine haber vermek için dönece#ini dile getiren 
Talustan adl! ki"inin dilekçesi

Ekim 1902

Muhâcirin-i %slâmiye Komisyon-! Âlîsi Birinci Azâl!"! Cânib-i Âlîsi'ne

Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya ahalî-i $slâmiyesi'nin ve bâ-husûs Çerkeslerin hicretlerine Rusya

Hükûmeti taraf#ndan müsâade olunmamakda iken bunlar#n sûret-i hicretleri
hakk#ndaki irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî'nin "eref-müteallik buyu-
rulmas# akîbinde "Ümid etti!iniz gibi e!er Hükûmet-i Seniyye sizi kabul edecek
olur ise Rusya Hükûmeti pasaportunuzu verme!e haz#rd#r." denilerek resmen
müsâade gösterilmesi Rusya Hükûmetince hicretimiz arzu olundu!undan nâ"i
olmay#p belki Hükûmet-i Seniyyece kabul ve tecviz buyurulmayarak ümidimiz
kesilip tekâlif-i "âkka tahmiline f#rsat bulaca!# zann u zehâb-# bât#l#na mebnî
oldu!u bedîhîdir.

Geçende takdim etti!im arzuhalde dahi arz ve ifade olundu!u üzere hicre-
timize cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den müsâade buyurulaca!#n# hasbe'd-diyâne
kaviyyen ümid ederek hicrete haz#rlanm#" olan bin dört yüz seksen nüfus terk
ve tatil-i ziraat ve ticaretle beraber mevcud hayvanlar# dahi satarak ve güz tohu-
munu da ekmeyerek çend mâhdan beri haber-i müsâade ile avdet-i çâkerâneme
muntaz#r olduklar#ndan ve kulunuz dahi $stanbul'da hotel kö"esinde kald#!#m-
dan bu hâl-i esef-i"timâlimizin sûret-i münasibede tezkire-i ma‘rûzaya dercine
veyâhûd i"bu arzuhal-i çâkerânemin aynen takdimine müsâade buyurulmas#n#
tekrar istirham ederim.

$cra-y# icab# bâb#nda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî Te"rin-i evvel sene [1]318 / [Ekim 1902]
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Kabartay Kabilesi Ümerâs$ndan
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"negöl Emlâk-$ Hümâyûn "daresi dahilinde vâki‘ gerek kadîmi ve gerek
te%kil k$l$nan kurân$n hangi yaylak-$ hümâyûn dahil ve civar$nda idü&ini
mübeyyin cedveldir.

!NEGÖL’DE YAYLAKLARDA KURULAN MUHAC!R KÖYLER!
$negöl’deki Emlâk-! Hümâyûn arazilerinde kurulmu" olan Rumeli, Bosna,
Batum, Çerkes ve Abaza muhâcir köylerinin hangi yaylak veya civar!nda

bulunduklar!n! gösteren liste
18 Haziran 1903120
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Esâmî-i kurâ Sûret-i te$kil

Mensub oldu"u
yaylak-# hümâyû-

nun semt-i
me$hûru

Mülâhazât

Merzukiye nâm-#
di$er Çatalahlat

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Karakoca yaylak-#
hümâyûnu

36 numara ve fî 15
Haziran [1]315 ta-
rihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince

Mesar nâm-# di$er
Yörükp#nar#

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Karakoca yaylak-#
hümâyûnu

174 numara ve fî
14 %ubat [1]317
tarihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince

K#ran karyesi Ahali-i kadîme Karakoca yaylak-#
hümâyûnu

Genci karyesi Birinci Alaçam
yaylak-# hümâyûnu

Süle karyesi Birinci Alaçam
yaylak-# hümâyûnu

Feyziye karyesi Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Birinci Alaçam
yaylak-# hümâyûnu

8 numara ve fî 29
Mart  [1]307 tarihli
emirnâme-i nezâ-
ret-penâhileri mû-
cebince
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Mürüvvet nâm-#
di$er Batakl#

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Gölcük yaylak-#
hümâyûnu

6 numara ve fî 19
Mart  [1]316 tarihli
emirnâme-i nezâ-
r e t - p e n â h i l e r i
mûcebince

!nayet nâm-# di$er
Tuzla

Bosna muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Gölcük yaylak-#
hümâyûnu

6 numara ve fî 19
Mart  [1]316 tarihli
emirnâme-i nezâ-
r e t - p e n â h i l e r i
mûcebince

Gülbahçe karyesi Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Gölcük yaylak-#
hümâyûnu

300 senesinde is-
kân eyledi$i

Mecidiye karyesi Bosna muhâcirle-
rinden muahharan
te"kil edildi$i

Tepel yaylak-# hü-
mâyûnu

104 numara ve fî 6
%ubat  [1]307 ta-
rihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince

Lutfiye karyesi Bosna muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Tepel yaylak-# hü-
mâyûnu

8 numara ve fî 23
Mart  [1]307 tarihli
emirnâme-i nezâ-
r e t - p e n â h i l e r i
mûcebince

!clâliye nâm-# di -
$er Erikli

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

A$#lkaya yaylak-#
hümâyûnu

50 numara ve fî 13
A$ustos  [1]308
tarihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince

Hamidiye nâm-#
di$er Gazelli

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Sar#çay#r yaylak-#
hümâyûnu

1299 senesinde
iskân eyledi$i

Hayriye karyesi Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Gökyar#" yaylak-#
hümâyûnu

1292 senesinde
iskân eyledi$i

Bahariye nâm-#
di$er Kar#mezar#

Rumeli muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Gökyar#" yaylak-#
hümâyûnu

53 numara ve fî
Te"rin-i evvel  [1]
310 tarihli emirnâ-
me-i nezâret-pe-
nâhileri mûce-
bince
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Hilmiye karyesi Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

!kinci Alaçam yay-
lak-# hümâyûnu

1299 senesinde
iskân eyledi$i

Saâdet nâm-# di-
$er Alaçam

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

!kinci Alaçam yay-
lak-# hümâyûnu

24 numara ve fî 25
May#s  [1]312 ta-
rihli emirnâme-i ne-
zâret-penâhileri
mûcebince

Mesruriye nâm-#
di$er Bahçekaya

Batum muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Kazmut yaylak-#
hümâyûnu

24 numara ve fî 17
Temmuz  [1]310
tarihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince

Hac#kara karyesi Çerkes muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

!kinci Alaçam yay-
lak-# hümâyûnu

1297 senesinde
iskân eyledi$i

Tahtaköprü 
karyesi

Rumeli muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Koca ve Kazmut
yaylak-# hümâyû-
nu

1306 senesinde
iskân eyledi$i

Safâ karyesi Rumeli muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Koca ve Kazmut
yaylak-# hümâyû-
nu

123 numara ve fî
30 Kânûn-# Sâni
[1]308 tarihli emir-
nâme-i nezâret-
penâhileri mûce-
bince

Karacakaya
karyesi

Yörük ahali-i kadî-
mesinden

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

Osmaniye nâm-#
di$er Kanl#konak

Abaza muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

1296 senesinde
iskân eyledi$i

Tüfekçikonak
karyesi

Abaza muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

1296 senesinde
iskân eyledi$i

Mezid karyesi Abaza muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

1295 senesinde
iskân eyledi$i
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Çe"mesar nâm-#
di$er Kozp#nar

Rumeli muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

6 numara ve fî 19
Mart  [1]316 tarihli
emirnâme-i nezâ-
r e t - p e n â h i l e r i
mûcebince

Aksutekke karyesi Yörük ahali-i kadî-
mesi

Batan teferruât#n-
dan Üçüncü Ala-
çam

Müzeyyen nâm-#
di$er Bozoluk

Rumeli muhâcir-
lerinden muahha-
ran te"kil edildi$i

Bozoluk yaylak-#
hümâyûnu

6 numara ve fî 19
Mart  1 316 tarihli
emirnâme-i nezâ-
ret-penâhileri mû-
cebince.

Fî 5 Haziran sene  [1] 319/  [18 Haziran 1903] 
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DA$ISTAN'DAN GELEN "EYH "ÂM!L KAB!LES! MUHAC!RLER!N!N
VARTO KAZÂSI'NA YERLE"T!R!LMEK !STED!KLER!

Da#!stan'da Usukay Kazâs!'n!n Sumah köyü halk!ndan ve %eyh %âmil
kabilesinden olan muhâcirlerin Mu" Sanca#!'na ba#l! Varto 
Kazâs!'n!n Çarbuhur köyünde yerle"tirilme isteklerinin Rus 

yetkililerle görü"ülerek Osmanl! tâbiiyyetleri kesinle"tikten sonra 
gerçekle"tirilmesi
8 Temmuz 1903

Devletlü efendim hazretleri,
Da!#stan'da vâki‘ Usukay Kazâs#'n#n Sumah karyesi ahalisinden ve %eyh

%âmil kabilesinden k#rk hanede yüz seksen üç nüfus muhâcirînin Mu" Sanca!#
dahilinde Varto Kazâs#'n#n Çarbuhur karyesine gelerek orada iskânlar#n# istidâ
eylemelerine mebnî istifsâr-# muâmeleye dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden
gelen tezkire Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da k#râet olunarak cereyân eden
müzâkerenin neticesini mutazamm#n kaleme al#nan mazbata melfûfuyla arz ve
takdim k#l#nm#" olma!la ol bâbda her ne vechile emr u fermân-# hümâyûn-#
hazret-i Hilâfet-penâhî "eref-müteallik buyurulur ise mantûk-# münîfi infâz olu-
naca!# beyân#yla tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd#, efendim.

Fî 12 Rebîülâhir sene [1]321 / fî 25 Haziran [1]319

*

Da!#stan'da vâki‘ Usukay Kazâs#'n#n Sumah karyesi ahalisinden ve %eyh
%âmil kabilesinden %âfiiyyü'l-mezheb k#rk hanede yüz seksen üç nüfus muhâ-
cirînin yedlerinde mahallî "ehbenderli!inden gayr-# musaddak Rus pasaportu
oldu!u halde sene-i hâliye Nisan#'n#n evâilinde köyünün tarîk#yla Memâlik-i
%âhâne'ye geldiklerinde hudud kordon memûru kabul etmeyerek Rusya'ya iâde
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Bâb-$ Âlî
Sadâret

Âmedî-i Dîvân-$ Hümâyûn
1079

Sadrâzam
Ferid

Bâb-$ Âlî
Meclis-i Mahsûs

1079

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  18:58  Page 543



etmi" ise de Rus memûrlar# taraf#ndan dahi kabul olunmayarak iâde k#l#nmalar#
üzerine do!ruca Mu" Sanca!# dahilinde Varto Kazâs#'n#n Çarbuhur karyesine ge-
lerek orada iskânlar#n# istidâ eyledikleri ve bunlar#n sûret-i vürûdlar# ol bâbdaki
karara münâfî bulundu!u beyân#yla istisfâr-# muâmeleye dair Muhâcirîn-i
$slâmiye Komisyon-# Âlîsi Birinci Azas# pa"a taraf#ndan vuku‘ bulan i"‘âr üzerine
bi'l-muhâbere cevaben Dahiliye Nezâreti'nden gelen miyâne-i bendegânemizde
k#râet olunan tezkirede Rusya'dan Memâlik-i Mahrûse-i %âhâne'ye hicret
arzusunda bulunanlar#n evvela mahallî "ehbenderlerine bi'l-mürâcaa makâs#d-#
aslîlerini beyân ile isimlerini ve hâne nüfuslar# mikdâr#n# defter-i mahsûsas#na
kayd etdirerek mezkûr defter "ehbenderler taraf#ndan bi't-tasdik Hariciye
Nezâreti'ne irsâl ve nezâret-i mü"ârünileyhâdan da komisyon-# âlî-i mezkûre
tisyâr ile oraca muâmele-i tetkikiyesi ifâ olundukdan ve lede'l-arz kabul ve iskân-
lar# makrûn-# müsâade-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî buyuruldukdan sonra
haklar#nda muâmele-i lâz#menin icras# karar-# müttehiz icab#ndan olup muhâ-
cirîn-i merkûmenin karar-# mezkûra muhâlif olarak Memâlik-i %âhâne'ye geçmi"
olmalar#na nazaran ifâ-y# muktezâs# lüzûmu gösterilmi" ve muhâcirîn-i merkûme
hudud kordon memûrlar#m#z taraf#ndan Rusya'ya iâde edildi!i halde Rusya
memûrlar# taraf#ndan kabul edilmeyerek iâde k#l#nmalar#na mebnî do!ruca
mezbûr karyeye geldikleri anla"#l#p "u halde bunlar#n tekrar Rusya'ya iâdeleri
peri"anl#klar#n# istilzâm edece!i cihetle muvâf#k-# "ân-# merâhim-ni"an-# âlî ola-
mayaca!# misüllü muhâcirîn-i merkûme Rusya tâbiiyyetini muhâfaza etdikleri
takdirde bu hâl ileride bir tak#m mü"kilât# ihdâs edece!ine nazaran muvâf#k-#
maslahat olmayaca!#ndan i"bu muhâcirînin kaffesinin mühür veya imzas#yla tâbi-
iyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul eylediklerini hâvî hükûmet-i mahalliyeye itâ ede-
cekleri istidânâme daire-i Hariciye'ye irsâl ile oraca Rusya Sefâreti'yle bi'l-
muhâbere muâmele-i muktezîye ifâ olundukdan sonra kabul-i muhâceretleriyle
iskân ve tavtînlerini tezekkür ve tensib ve mezkûr tezkire arz ve takdim k#l#nm#"
olma!la sûret-i ma‘rûza makrûn-# müsâade-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
oldu!u halde ifâ-y# muktezîyât#n#n Hariciye ve Dahiliye nezâretlerine havale ve
mezkûr komisyon-# âlî birinci azâl#!#'na ma‘lûmat itâ olunaca!# muhât-# ilm-i âlî
buyuruldukda ol bâbda ve kât#be-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimizindir.

Fî 12 Rebîülâhir sene [1]321 / fî 25 Haziran [1]319/ [8 Temmuz 1903]
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BEYRUT C!VARINA GÖÇ EDECEK ÇERKESLER !Ç!N 
PASAPORT TANZ!M!

Beyrut ve civar!nda iskânlar!na izin verilmi" olan Çerkes ailelerinin
Kafkasya'dan Sivastopol’a hareket edeceklerinden pasaport 

tanzimlerinin ne "ekilde yap!laca#!n!n bildirilmesi
20 Ekim 1905

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

Üç sene mukaddem cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den Beyrut ve havâlisinde
iskân ve îvâlar#na müsâade buyurulmu" olan Kafkasyal# iki yüz Çerkes âilesinin
mahall-i mezkûra azîmet etmek üzere bir aya kadar Kafkasya'dan Sivastopol'a
muvâsalat edeceklerinden bahisle bunlara ne yolda pasaport itâs# lâz#m gele-
ce!i Sivastopol %ehbenderli!i'nce istifsâr olundu!unu mutazamm#n Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nin 19 %aban sene  1 323 tarihli ve 2412 numaral# tezkiresi
melfûfuyla ma‘an savb-# devletlerine irsâl k#l#nm#" olma!la seri‘an bi't-tahkik
muhâcirîn-i merkûmenin kabul ve iskânlar# makrûn-# müsâade-i seniyye-i
hazret-i Hilâfet-penâhî olan tak#mdan bulunduklar# halde karar ve emsâline ve
sûret-i i"‘âra nazaran muâmele-i lâz#menin ifâ ve inbâs#na ve melfûflar#n iâde-
sine himmet.

20 %aban  [1] 323 / 3 Te"rin-i evvel  [1] 321 / [20 Ekim 1905]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N!N ADANA'DA YERLE"T!R!LEB!LMES! !Ç!N
UYGUN YERLER ARA"TIRILMASI

Rusya'da Nadir ve Sebesky'den aileleriyle vapura binerek Beyrut'a gitmek
üzere yola ç!kan ve $stanbul'da Kavak $skelesi'ne gelen 

Çerkes muhâcirlerinin Adana cihetinde 
yerle"tirilebilmesi için uygun 

yerler ara"t!r!lmas!
11 Aral#k 1905

Rus Seyr-i Sefâin %irketi'ne mensub Çar ismindeki posta vapurunun
Beyrut'a gitmek üzere Nadir ve Sebesky'den râkib olan maa-aile bin on dokuz
nüfus Çerkes muhâcirînini hâmil oldu!u halde Kavak'dan Dersaâdet'e geldi!i
Bo!az Muhâf#zl#!#'ndan arz ve i"‘âr k#l#nm#" olup muhâcirîn-i merkûmenin
Adana cihetlerinde ve Anadolu %imendüferi güzergâh#nda iskân edilmek üzere
münasib mahaller kararla"d#r#larak yar#n sabaha kadar arz-# atebe-i ulyâ k#l#n-
mas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî icab-#
celîlinden olma!la

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 13 %evval sene [1]323 ve fî 27 Te"rin-i sâni sene [1]321 / [11 Aral#k 1905]
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ÇERKES MUHAC!RLER!N!N HALEP'TEK! DEVLET Ç!FTL!KLER!NE
YERLE"T!R!MES!N!N UYGUN GÖRÜLDÜ$Ü

Halep'e gönderilerek Hamra Hara-y! Hümâyûnu'nunda iskânlar! 
kararla"t!r!lan Çerkes muhâcirlerinin, Maliye Hazinesine 

ba#l! çiftliklerde yerle"tirilmesinin 
daha uygun olaca#!

12 Aral#k 1905

Haleb'de iskânlar# muktezâ-y# emr u fermân-# hümâyûn-# Mülûkâne'den
bulunan bin dört yüz altm#" be" nüfus Çerkes muhâcirlerinin bu kere oraya
vürûd eylediklerinden ve Haleb civar#nda kâin Hamra Hara-y# Hümâyûnu'nun
levâz#m ve hayvanât#n#n mahall-i âhara nakli mukarrer bulundu!u Ordu-y#
Hümâyûn Mü"îriyet-i Celîlesi'nden bildirildi!inden bahisle muhâcirîn-i merkû-
menin mezkûr hâra dahilinde iskân# Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'nden arz ve i"‘âr
k#l#nmakda ise de o havâlide iskâna elveri"li hayli arazi-i hâliye bulundu!u gibi
Hazine-i Maliye'nin yed-i idaresinde bulunan ve el-hâletü hâzihî hiç kimseye
nef‘ ve fâidesi olmayan bir çok çiftlikler dahi mevcud olmas#na nazaran
muhacirîn-i merkûme bu misüllü mahallerde iskân ve îvâ edilmek ve o vakte
kadar esbâb-# iâ"e ve istirahatleri hükûmetce temin olunmak ve kendileri için
elveri"li mahal bulundu!u zaman dahi meskenlerine civar ormanlardan lüzûmu
kadar kereste itâ k#l#nmak lâz#m gelece!inden ona göre iktizâs#n#n ifâ ve arz ve
inbâ olunmas# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-# Hilâfet-penâhî
mantûk-# münîfinden olma!la

Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 %evval sene [1]323 ve fî 28 Te"rin-i sâni sene [1]321 / [12 Aral#k 1905]
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BATAKLIKLAR KURUTULARAK VE DERE MECRALARI TEM!ZLENEREK
MUHAC!RLERE YER AÇILAB!LECE$!

Bursa mahalle ve köylerinde muhâcirler için kurulan iskân yerlerine Mecidiye,
Osmaniye, Orhaniye, Aziziye gibi isimler verildi#i, yeni iskân yerlerinin ise

Bursa Ovas!'nda batakl!klar kurutularak ve baz! derelerin 
mecras! temizlenmek sûretiyle mümkün olabilece#i

13 Ocak 1906

Telgrafnâme

Kâtib-i sâni-i hazret-i #ehriyârî Kurenâ'dan devletlü %zzet Pa#a hazretlerine

Üç yüz on üç senesinden beri gelen muhâcirînin nüfus mikdâr#na ve bunlar#n
iskân#yla te"ekkül eden karye ve mahallelerin a‘dâd ve esâmîsine dair ber-vech-i
i"‘âr defter tanzim edilmekde oldu!undan ilk posta ile takdim k#l#n#r.

Kurâ ve mahallât-# müte"ekkilenin baz#lar# nâm-# müteâl-i ittisâm-# hazret-i
Hilâfet-penâhî'ye nisbetle be-nâm olmu" ve baz#lar# dahi Mecidiye, Osmaniye,
Orhaniye, Aziziye nâm-# âlîsiyle tevsîm edilmi" ise de k#smen mevki‘lerinin isim-
leriyle ve k#smen dahi lâ-ale't-tayin elfâz ve evsâf ile tesmiye olunmu" olmak
üzere haylice karye ve mahalle mevcud bulunmu" ve bu güne kadar icra olunan
muhâberât ve tahkikât-# mahsûsa ile bulunan arazi-i hâliye iki yüz hâneden
ziyâdece muhâcirîn iskân#na kâfi görünmü"dür.

Muhârebe-i zâileden evvel ve sonra dahi dahil-i vilâyete mikdâr-# küllî muhâ-
cir gelerek iskân k#l#nm#" olmakdan dolay# daha ba"ka hâlî arazi bulunabilmek
me’mûl olmay#p bulunmu" olanlar#n da matlûb-# âlî vechile iskâna derece-i tevâ-
fuku ayr#ca tedkike "âyân oldu!undan geçende vürûd eden Kafkasya muhâcir-
lerinden ba"ka buraya mekâdîr-i külliyede muhâcir sevki mukarrer olaca!#
takdirde tahrirât-# mütekaddime ile izâhen i"‘âr k#l#nd#!# vechile ikâmet ve ziraate
cidden elyâk ve salih arazi mübâyaa olmak ve husûsan Bursa Ovas#'nda batakl#k-
lar kurutularak ve baz# derelerin mecras# tathir ve tanzim olunarak lâ-ekal yirmi
karye te"ekkülüne kâfi arazi meydana ç#kar#lmak Hazine-i celîlenin menâfi-i
Hazine ve âtiyesine muvâf#k ve muhâcirînin dahi bilâ-te‘ehhür iskân#yla esbâb-#
rahat ve mai"etlerini bi's-suhûle istihsal eylemelerini mûcib olaca!# ma‘rûzdur.

Fî 31 Kanûn-# evvel [1]321 / [13 Ocak 1906]
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KARAÇAY MUHAC!RLER!N!N KARAH!SAR VE KÜTAHYA 
SANCAKLARINA NAKLED!LECEKLER!

Konya'dan kaçarak Bursa'ya gelen Çerkes Karaçay muhâcirlerinden bir k!sm!
Sivrihisar'a nakledilmi" di#erlerinin ise Bursa'n!n Aziziye kazâs!ndaki yerli

halk!n evlerine kendiliklerinden yerle"tikleri ve Konya'ya dönmek 
istemeyip Hüdavendigar Vilâyeti'nde iskân! 

kabul edecekleri
27 Kas#m 1906

Makam-! Sâmî-i Cenâb-! Sadâret-Penâhi'ye

Ma‘rûz-# çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya'n#n Karaçay ahalisinden olup li-ecli'l-iskân Konya'ya izâm edilmi"

olan yüz yetmi" alt# hâne muhâcirînin s#zlanmalar#na ve li-ecli'l-istidâ
Dersaâdet'e gelenlerin devam-# ikâmetlerine meydan verilmeyerek Konya'da
hüsn-i iskânlar# "eref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi
icab-# âlîsinden bulundu!u ve Konya Vilâyeti'ne tebligât icra edildi!i beyân-#
âlîsiyle ber-mantûk-# emr u fermân-# hümâyûn-# "âhâne iktizâs#n#n ifâs#n# âmir
"eref-vârid olan 3 Te"rin-i evvel sene [1]322 tarih ve yetmi" üç numaral# tezkire-i
sâmiye-i cenâb-# Sadâret-penâhileri komisyon-# âlî'de lede'l-k#râ’e muhâcirîn-i
merkûmenin inzimâm-# muvâfakatleriyle Konyaca tayin olunan mahalde
muâmele-i iskâniyelerinin icras#na te"ebbüs ve bu yolda ihtiyâr-# külfet olun-
du!u s#rada bir k#sm# mahall-i mezkûrda iskândan sarf-# nazarla Sivas
Vilâyeti'ne izâmlar#n# istidâ eyledikleri Konya Vilâyeti'nden bildirilmesi üzerine
is‘âf-# mes’ulleri cevaben tebli! edilmi" oldu!u halde bu defa oraya gitmekden
de vazgeçerek bi-eyyi hâlin Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde iskânlar# emrinde
#srar ve hatta içlerinden baz#s# vilâyet-i mü"ârünileyhâya firar eylemesiyle baz#
mevâd hakk#nda icra-y# tahkikât z#mn#nda Ankara'ya izâm k#l#nm#" olan $skân-#
Muhâcirîn Hey’et-i Tefti"iyesi Reisi yâverân-# hazret-i "ehriyâriden Mirlivâ
saâdetli Ahmed Fevzi Pa"a alelacele Hüdavendigar Vilâyeti'ne izâm olunarak
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muhâcirîn-i merkûmeye nasâyih-# lâz#me icras# ve maamâfîh f#kdân-# arazi
hasebiyle her ne kadar vilâyet-i mü"ârünileyhâya muhâcir sevk olunmamas#
mukarrer ise de bunlar#n beyân eyledikleri mahallerde arazi-i hâliye bulundu!u
takdirde karar-# mezkûrdan bi'l-istisnâ arazi-i hâliyede iskânlar# çaresine bak#l-
mak üzere o bâbda taharriyât ve tahkikât-# lâz#me ifâs# tefhîm edilip al#nan cev-
ablara nazaran oralarda böyle külliyetli muhâcir iskân#na elveri"li mahaller
bulunamad#!# anla"#larak Konya'ya avdetleri lüzûmu gerek reis-i mûmâileyh
gerek vilâyet-i mü"ârünileyhâ marifetiyle bi'd-defeât kendilerine tefhîm edildi!i
halde #sgâ etmeyüb sevk memûrlar#n# tehdide k#yâm eyledikleri ve kuvve-i
cebriye isti‘mâl edilmedikce Konya'ya iâdeleri mümkün olmad#!# reis-i mûmâi-
leyhden al#nan en son telgrafnâmede beyân olunmas#na ve muhâcirîn-i
mezkûrenin sürat-i tavtîn ve iskân# emrinde komisyon-# âlîce pek çok çal#"#ld#!#
halde kendilerine merâm anlatmak kâbil olamamas#na mebnî bunlar#n kuvve-i
zab#ta ile mahall-i iskâniyelerine sevki lüzûmu vilâyet-i mü"ârünileyhâya ve
muhâcirîn-i merkûmeyi tahrik ve i!vâ etmekle beraber is‘âf-# ümniyeleri
esbâb#n# istihsal maksad#yla Dersaâdet'e gelmi" olan Azir ve Nano nâm "ah#s-
lar#n dahi hemen Bursa'ya izâmlar# birkaç gün evvel Zabtiye Nezâreti
Celîlesi'ne yaz#lm#" olup "u halde mezkûr muhâcirlerin kuvve-i cebriye
olmad#kca Konya'ya izâmlar# gayr-# kâbil olmas# itibar#yla icra-y# iktizâs#n#n
taraf-# sâmî-i Sadâret-penâhilerinde lâz#m gelenlere emr u irâde buyurulmas#
husûsunun huzur-# sâmî-i fahîmânelerine arz# tezekkür k#l#nma!la ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fî Selh-i %aban sene [1]324 ve fî 4 Te"rin-i evvel sene [1]322
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Telgrafnâme

Huzur-! Sâmî-i Hazret-i Sadâret-Penâhi'ye

C. 18 Te"rin-i evvel sene [1]322. 
3 Te"rin-i evvel sene [1]322 tarihli telgrafnâme-i cevabî-i çâkerânemle

tafsilen arz ve i"‘âr olundu!u üzere mezkûr Karaçay muhâcirleri dört yüz hâne
olup bunlar iskân için irâe olunan mahallerden Sarayönü karyesine ve
"imendüfer hatt#na karîb olan Ba"höyük mevki‘ini tercih ve intihâb ve mücte-
mi‘an iskânlar#n# istidâ etmeleri ve arazide dahi her cihetle vüs‘at ve kabiliyet
görülmesi üzerine ol vechile icab#na te"ebbüs olunmu" iken bunlardan bir k#sm#
muvâfakatlar#ndan nikûl ve Hüdavendigar Vilâyeti dahiline firar etmelerine
mebnî burada kalan iki yüz k#rk hâne halk# için sâye-i inâyet-vâye-i cenâb-#
mülkdâride mahall-i mezkûrda hâneler in"â ve muhâcirînin îvâ ve arazileri
tefrik ve itâ olundu!u ve adem-i muvâfakatde bulunanlardan "imdiye kadar
yirmi küsûr hâne halk# izhâr-# nedâmetle li-ecli'l-iskân burada bulunduklar# ve
mezkûr mahalde "imdiye kadar muhâcir iskân olunmam#" oldu!u ve firar eden-
lerin esbâb-# firar# ara"d#r#lm#" ise de tahrikât eseri oldu!una dair emâre-i
zâhire ve kaviyyeye dest-res olunamay#p "u kadar ki iskân olunanlarla firar
edenler aras#nda kendi kavmiyetlerince köle olup-olmamak gibi cinsiyete dair
bir tezâdd-# efkâr#n vücudu istihbar ve istidlâl olunmas#na göre icr[â]en vâki‘
olan müfârakatin tahaddüs eden "u z#dd#yet ve muhâlefetden ne"’et etmi"
olmas#n#n muhtemel bulundu!u ma‘rûzdur, fermân.

Fî 19 Te"rin-i evvel sene [1]322

*

Muhâcirîn-i %slâmiye Komisyon-! Âlîsi Birinci Azâl!"! Cânib-i Vâlâs!'na

30 %aban sene [1]324 tarihli ve 287 numaral# tezkire-i devletlerine cevabd#r.
Konya'dan Hüdavendigar Vilâyeti'ne gelmi" olan Karaçay muhâcirlerinin
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dahil-i vilâyetde iskânlar# kâbil olup olmad#!#na dair sebk eden i"‘âra cevaben
Hüdavendigar Vilâyeti'nden bi'l-vürûd Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ'da mütâlaa
olunan telgrafnâmede Konya'dan firaren Hüdavendigar Vilâyeti'ne gelmi" olan
muhâcirîn-i merkûme yüz altm#" yedi hanede bin iki yüz küsûr nüfusdan ibaret
olup bunlardan yirmi yedi hanede yüz altm#" nüfus iskân edilmek üzere
Sivrihisar'a nakl edilmi" olmas#na nazaran bunlardan el-yevm dahil-i vilâyetde
takrîben yüz k#rk hanede bin küsûr nüfus mevcud oldu!u ve ahali-i merkûme
Aziziye Kazâs#'n#n Kiliseyaylas#'na gelip ahali-i kadîme hânelerine hod be hod
yerle"mi"ler ise de Karahisar ve Kütahya sancaklar# dahilinde arazi-i münasibe
irâe edildi!i halde mezkûr Kiliseyaylas#n# terk edeceklerini ve Konya
Vilâyeti'ne gitmeyeceklerini kat‘iyyen ifade eyledikleri dermiyân olunmu" ve
sûret-i i"‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin Konya Vilâyeti'ne azîmet
etmeyecekleri anla"#lm#" oldu!undan ahali-i kadîmenin arazi ve me’vâlar#na
tecavüz edilmemek "art#yla Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde arazi-i hâliye-i
münasibede iskânlar#n#n Hüdavendigar ve Konya'da iskân edilmi" olanlar#n
firarlar#na meydan verilmemesinin dahi Konya vilâyetlerine tebli!inin ve ba‘d-
ezîn bir mahalle sevk olunacak muhâcirînden evvel emirde muvâfakatlerini
hâvî birer k#t‘a sened ahz#n#n usûl ittihâz# husûsunun taraf-# devletlerine i"‘âr#
meclis-i mezkûrca tezekkür ve tensib k#l#nm#" olma!la ona göre iktizâs#n#n ifâs#-
na himmet.

10 %evval sene [1]324 [ve] 13 Te"rin-i sâni sene [1]322 / [27 Kas#m 1906]
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KARAÇAY MUHAC!RLER!N!N, KARAH!SAR SANCA$I BOLVAD!N
KAZÂSI'NDA !SKÂN ED!LMELER!

Konya'ya gönderildikleri halde Hüdavendigar Vilâyeti'nin Aziziye kazâs!nda yer-
le"tirilmelerini isteyen Karaçay muhâcirlerinin, Karahisar sanca#! Bolvadin

kazâs!nda bulunan mîrî çay!rda iskân edilmelerinin kararla"t!r!ld!#!
18 Nisan 1907

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne 

Devletlü efendim hazretleri,
Konya'ya izâm k#l#nd#klar# halde Hüdavendigar Vilâyeti'nin Aziziye

Kazâs#'na gelerek orada yerle"dirilmelerini istidâ eden ve is‘âf-# istidâlar# muk-
tezâ-y# $râde-i Seniyye-i mülûkâneden bulunan Karaçay muhâcirlerinin iskân#
için Karahisar Sanca!#'nda Bolvadin Kazâs# dahilinde kâin olup giyâh#ndan
Hazine-i Celîlece senevî sekiz bin guru" râddesinde istifade edilmekde bulunan
mîrî çay#r#n#n terk ve tahsisi Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyon-# Âlîsi'nin mazba-
ta-i ma‘rûzas# üzerine "eref-sudûr buyurulan $râde-i Seniyye-i cenâb-# Hilâfet-
penâhî icab-# âlîsinden bulundu!u Mâbeyn-i Hümâyûn Ba"kitâbet-i
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye inbâ ve Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîleleriyle mezkûr Komisyon-# Âlî birinci azâs# devletlü pa"a hazretlerine
tebligât ifâ k#l#nma!la nezâret-i celîlelerince icra-y# icab#na himmet buyurul-
mas# siyâk#nda tezkire-i senâverî terkîm k#l#nd# efendim.

Fî 5 Rebîülevvel sene [1]325 fî 5 Nisan sene [1]323 / [18 Nisan 1907]
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KARAÇAY MUHAC!RLER!N!N S!VR!H!SAR'DAN YALOVA'YA 
NAK!L !STEKLER!

Rusya'dan göç ederek Ankara Sivrihisar kazâs!nda kendi istekleriyle yerle"ti-
rildikleri halde yörenin tabiat "artlar!yla uyum sa#layamayarak Yalova'da
Sultaniye ad! verilen arazide iskân edilmek isteyen Karaçay muhâcirleri 

için devletçe önemli masraflar yap!lm!" oldu#undan, yeni iskân 
tekliflerinin ara"t!r!larak uygulanabilirli#inin bildirilmesi

13 Haziran 1909

%zmid Mutasarr!fl!"!'na

Üç sene mukaddem Rusya'dan hicret ederek Sivrihisar Kazâs#'nda Erten
karyesinde iskân edildikleri halde oran#n âb u havas#yla imtizâc edemeyerek
Yalova'ya gitdiklerinden bahisle mahal-i mezkûrda kâin Sultaniye nâm#ndaki
arazide iskânlar# istidâs#n# mutazamm#n Karaçay muhâcirleri nâm#na Yusuf
imzas#yla verilen arzuhalin irsâliyle sebk eden i"‘âra cevaben Ankara
vilâyetinden al#nan tahrirâtda muhâcirîn-i merkûme Erten mevki‘inde iskân
olunmazdan evvel vilâyetden gönderilen fen memûrlar#yla tabibler taraf#ndan
verilen rapor üzerine mevki‘-i mezkûrun vehâmet-i havas# hasebiyle iskâna
gayr-# müsâid oldu!u kendilerine tefhîm edildi!i halde adem-i #sgâ ile orada
iskânlar# için #srar göstermeleri üzerine Hazine'den mebâli!-i külliye sarf#yla
hâneleri in"â ve çift hayvanât# bedeli ve tohumluk ve yemeklik zahîre ve ziraat-
leri için de mikdâr-# kâfî arazi itâ edilerek emr-i iskânlar# icra edildi!i ve "imdi
meki‘-i mezkûru terk ile yeniden Sultaniye arazisinde iskânlar#n# istidâ eyledik-
leri izbâr k#l#nm#" olmas#na nazaran muhâcirîn-i merkûmenin livâ dahilindeki
Sultaniye çay#r#nda iskânlar# mümkün olup olamayaca!#n#n bi't-tahkik i"‘âr#na
himmet buyurulmas# bâb#nda.

Fî 24 Cemâziyelevvel sene [1]327 ve 31 May#s [1]325 [13 Haziran 1909]
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Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrak$
A. MKT. DV, 202/41

Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrak$
A. MKT. MHM 291/39 A. MKT. MHM, 191/1
A. MKT. MHM, 191/13 A. MKT. MHM, 193/58
A. MKT. MHM, 199/17 A. MKT. MHM, 201/42
A. MKT. MHM, 206/60 A. MKT. MHM, 209/54
A. MKT. MHM, 209/85 A. MKT. MHM, 226/69
A. MKT. MHM, 230/16 A. MKT. MHM, 231/73
A. MKT. MHM, 298/38 A. MKT. MHM, 301/89
A. MKT. MHM, 303/76 A. MKT. MHM, 305/65
A. MKT. MHM, 306/78 A. MKT. MHM, 319/62
A. MKT. MHM, 322/31 A. MKT. MHM, 326/89
A. MKT. MHM, 328/35 A. MKT. MHM, 332/72
A. MKT. MHM, 335/87 A. MKT. MHM, 336/34
A. MKT. MHM, 339/13 A. MKT. MHM, 341/94
A. MKT. MHM, 343/ 50 A. MKT. MHM, 380/57
A. MKT. MHM, 428/78 A. MKT. MHM, 435/43
A. MKT. MHM, 484/25 A. MKT. MHM, 520/8
A. MKT. MHM, 524/29 A. MKT. MHM, 527/6
A. MKT. MHM, 528/1 A. MKT. MHM, 529/75
A. MKT. MHM, 530/40 A. MKT. MHM, 760/109

Sadaret Mektubi Kalemi Nezaret ve Deva'ir Evrak$
A. MKT. NZD, 308/4 A. MKT. NZD, 326/2
A. MKT. NZD, 327/23 A. MKT. NZD, 329/61
A. MKT. NZD, 345/99 A. MKT. NZD, 353/44
A. MKT. NZD, 355/19 A. MKT. NZD, 355/7
A. MKT. NZD, 361/86 A. MKT. NZD, 369/2
A. MKT. NZD, 371/36 A. MKT. NZD, 372/31
A. MKT. NZD, 389/59 A. MKT. NZD, 393/5
A. MKT. NZD, 396/97 A. MKT. NZD, 398/7

Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat Evrak$
A. MKT. UM, 363/23 A. MKT. UM, 365/56
A. MKT. UM, 386/8 A. MKT. UM, 395/58
A. MKT. UM, 405/31 A. MKT. UM, 414/24
A. MKT. UM, 432/47 A. MKT. UM, 433/8
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A. MKT. UM, 443/28 A. MKT. UM, 450/86
A. MKT. UM, 453/29 A. MKT. UM, 459/3
A. MKT. UM, 483/67 A. MKT. UM, 499/78
A. MKT. UM, 502/60 A. MKT. UM, 515/52
A. MKT. UM, 534/48

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi
DH. MKT, 1162/48 DH. MKT, 1170/94
DH. MKT, 1235/59 DH. MKT, 1237/60
DH. MKT, 1301/2_ 4, 13, 10, 2 DH. MKT, 1371/43
DH. MKT, 1413/33 DH. MKT, 1445/40
DH. MKT, 1464/103 DH. MKT, 1545/4
DH. MKT, 1552/52 DH. MKT, 1559/19
DH. MKT, 1573/17 DH. MKT, 1576/103
DH. MKT, 1576/19 DH. MKT, 1576/61
DH. MKT, 1710/68 DH. MKT, 1778/38
DH. MKT, 1778/59 DH. MKT, 1778/73
DH. MKT, 1809/69 DH. MKT, 1814/86
DH. MKT, 1825/61 DH. MKT, 1833/109
DH. MKT, 1844/10 DH. MKT, 1844/13
DH. MKT, 1905/16 DH. MKT, 1920/106
DH. MKT, 2036/90 DH. MKT, 2059/105
DH. MKT, 2068/105 DH. MKT, 2587/22
DH. MKT, 2611/91 DH. MKT, 2841/97

Dahiliye Muhaberat-$ Umumiye "daresi Evr.
DH. MU$, 20-1/73 DH. MU$, 4-1/72
DH. MU$, 68-1/35

Dahiliye Nezareti !ifre Evrak$
DH. %FR, 42/71

Dahiliye Nezareti Umur-$ Mahalliye ve 
Vilayat Müdürlü&ü Evrak$

DH. UMVM, 70/40

Hazine-i Hassa Tahrirat Kalemi
HH. THR, 465/19 HH. THR, 465/2
HH. THR, 465/3 HH. THR, 465/74
HH. THR, 465/89_7 HH. THR, 466/75_5, 6
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HH. THR, 468/42 HH. THR, 468/52
HH. THR, 468/84 HH. THR, 469/56
HH. THR, 472/23 HH. THR, 473/32_27
HH.THR, 470/12

Hariciye Nezareti Siyasi
HR. SYS, 2377/12

Hariciye Nezareti Tercüme Odas$ Evrak$
HR. TO, 122/77 HR. TO, 246/3
HR. TO, 387/37 HR. TO, 494/128

"rade Dahiliye
$. DH, 1043/82014 $. DH, 1198/93776
$. DH, 1200/93898 $. DH, 1205/94350
$. DH, 1216/95242 $. DH, 1227/96092
$. DH, 1244/97479 $. DH, 1295-3/102163
$. DH, 1322/1312. Za/17 $. DH, 1330/1313. B/47
$. DH, 1374/1318. M/33 $. DH, 1387/1319. C/20
$. DH, 1389/1319. B/7 $. DH, 1440/1323. L/27
$. DH, 448/29616 $. DH, 449/29711
$. DH, 452/29956 $. DH, 453/29979
$. DH, 463/30903 $. DH, 521/35483
$. DH, 524/36128 $. DH, 530/36681
$. DH, 567/39470 $. DH, 614/42798
$. DH, 668/46547 $. DH, 938/74289

"rade Hariciye
$. HR, 173/9438, 9453 $. HR, 319/20566

"rade Hususi
$. HUS, 11/1310. L/56 $. HUS, 136/1323. L/18
$. HUS, 136/1323. L/23 $. HUS, 143/1324.
Ca/43
$. HUS, 146/1324. %/18 $. HUS, 15/1311. S/124
$. HUS, 42/1313. R/75 $. HUS, 50/1314. Ca/32

"rade Kanun ve Nizamat
$. KAN, 3/1325. L/19

"rade Meclis-i Mahsus
$. MMS, 16/649 $. MMS, 17/721
$. MMS, 22/961 $. MMS, 27/1189
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$. MMS, 28/1220 $. MMS, 38/1590
$. MMS, 59/2786

"rade Meclis-i Vala
$. MVL, 577/25919 $. MVL, 583/26193

"rade !ura-y$ Devlet
$. %D, 49/2745 $. %D, 9/455

Maliyeden Müdevver Defterler
MAD. d, 9072, vr. 10 MAD. d. 9072, vr. 11

Maarif Nezâreti Mektubî Kalemi
MF. MKT, 57/57

Meclis-i Vükela Mazbatalar$
MV, 103/27 MV, 111/71
MV, 115/94 MV, 126/51
MV, 25/29 MV, 27/52
MV, 96/95

!ura-y$ Devlet Evrak$
%D, 1334/16

Y$ld$z Sadaret Hususi Maruzat Evrak$
Y. A. HUS, 169/30 Y. A. HUS, 175/26
Y. A. HUS, 242/6 Y. A. HUS, 266/108
Y. A. HUS, 277/136 Y. A. HUS, 299/40
Y. A. HUS, 411/97

Y$ld$z Sadaret Resmi Maruzat Evrak$
Y. A. RES, 114/102_1-2 Y. A. RES, 114/7_1, 2
Y. A. RES, 115/57 Y. A. RES, 121/67
Y. A. RES, 28/35_1, 4, 6 Y. A. RES, 29/27_1, 3
Y. A. RES, 29/41 Y. A. RES, 56/48

Y$ld$z Esas Evrak$
Y. EE, 34/53 Y. EE, 44/127

Y$ld$z Mütenevvi Maruzat Evrak$
Y. MTV, 128/105 Y. MTV, 235/111_4
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Y. MTV, 290/143 Y. MTV, 300/114
Y. MTV, 36/103 Y. MTV, 36/73
Y. MTV, 42/14

Y$ld$z Perakende Evrak$ Askeri Maruzat
Y. PRK. ASK, 1/54 Y. PRK. ASK, 175/30

Y$ld$z Perakende Evrak$ Arzuhal Jurnal
Y. PRK. AZJ, 48/46

Y$ld$z Perakende Evrak$ Ba%kitabet Dairesi Maruzat$
Y. PRK. B%K, 32/18 Y. PRK. B%K, 81/66

Y$ld$z Perakende Evrak$ Defter-i Hakani Nezareti Maruzat$
Y. PRK. DFE, 1/20

Y$ld$z Perakende Evrak$ Dahiliye Nezareti Maruzat$
Y. PRK. DH, 2/93

Y$ld$z Perakende Evrak$ Komisyanlar Maruzat$
Y. PRK. KOM, 1/26 Y. PRK. KOM, 3/24
Y. PRK. KOM, 3/25 Y. PRK. KOM, 3/26
Y. PRK. KOM, 3/68 Y. PRK. KOM, 3/70
Y. PRK. KOM, 4/24 Y. PRK. KOM, 4/95

Y$ld$z Perakende Evrak$ Evrak$ Yaveran ve Maiyyet-i
Seniyye Erkan-$ Harbiye Dairesi

Y. PRK. MYD, 1/34 Y. PRK. MYD, 2/77
Y. PRK. MYD, 3/11

Y$ld$z Perakende Evrak$ Orman, Maadin ve Ziraat
Nezareti Maruzat$

Y. PRK. OMZ, 1/40

Y$ld$z Perakende Evrak$ Umumi
Y. PRK. UM, 12/63 Y. PRK. UM, 16/75
Y. PRK. UM, 58/42 Y. PRK. UM, 77/38
Y. PRK. UM, 77/98

Y$ld$z Perakende Evrak$ Zabtiye Nezareti Maruzat$
Y. PRK. ZB, 1/5
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A
Abaza, 81, 82, 83, 117
------ muhâcirleri, 540
Abaz#h [Abzeh], 353
Abdurrahman Nureddin

Adliye Nâz#r#, 236
Abidin

Ankara Valisi, 422
Aclun Kazâs#, 533
Adana, 26, 48, 49, 103, 106, 234, 288, 300,

390, 428, 436, 441, 442, 447, 453,
465, 487, 491, 492, 500, 549

------ Vilâyeti, 222, 223, 383, 447, 449, 
453

Adapazar#, 372
Adliye, 195
Afganistan, 200
Afrika, 64
A!#lkaya Yaylak-# Hümâyûnu, 539
Ah#ska Muhâcirleri, 484
Ahmed Fevzi Pa"a
Mirlivâ, Padi"ah Yaveri, 556
Ahmed $zzet, 93
Ahmed Pa"a

Sivas Mutasarr#f#, 313, 336, 337
Ahmed Tevfik
Hariciye Nâz#r#, 236
Ahuda!#
Ertu!rul Sanca!#'nda, 478, 479, 480
Ahyolu Bergosu, 371
Ahz-# Asker Kanûnnâmesi, 144, 201
Akif

%ûrâ-y# Devlet Dahiliye Daire 
Reisi, 509
Akka Çiftlikât-# Hümâyûnu, 404, 406
Ak"ehir, 458
Akvâm-# Çerâkise, 74, 75, 112
Ali Cevad
Dahiliye Müste"ar#, 269
Ali Kemâl Pa"a, 127
Âlî Pa"a, 200
Ali Remzi Efendi

Erkân-# Harbiye 
Yüzba"#lar#ndan, 44, 286

Alt#kesek Kabilesi, 285, 289, 298
Amasya, 106, 243, 292, 323, 416, 417
------ Sanca!#, 292, 529
Âmedî-i Dîvân-# Hümâyûn, 172, 188, 197,

234, 237, 248, 440, 493, 499, 509,
515, 525, 543

Amman, 220
Anadolu, 25, 26, 58, 60, 69, 103, 110, 111,

112, 122, 127, 201, 207, 276, 373,
505

------ Kava!#, 252, 389
Anadolu %imendüferi, 234, 549
Anapa Muhâcirleri, 349, 350
Ankara, 25, 103, 106, 189, 265, 294, 289,

320, 391, 396, 417, 428, 465, 487,
488, 499, 500, 513, 529, 556

------ Vilâyeti, 146, 181, 259, 266, 268, 
269, 391, 416, 417, 422, 462, 488,
493, 494, 505, 522, 565

Antalya, 447, 449
------ $skelesi, 391
Arazi Kanûnnâmesi, 155
Arazi ve Çiftlikât-# %âhâne Komisyonu,

404, 406
Artvin, 141, 398
As#m Bey

Tahrirât Ba"kâtibi, 55
Asya, 101
Avrupa, 101, 200
Ayd#n, 436, 440, 441, 442, 501, 508, 509
Aziziye Kasabas#, 88, 89, 243, 559, 563

B
Baba-y# Atîk, 372
Bâb-# Âlî, 82, 118, 144, 171, 172, 188, 

189, 197, 198, 199, 202, 203, 204,
207, 208, 209, 227, 234, 237, 248,
249, 259, 266, 268, 323, 338, 349,
382, 392, 399, 422, 440, 442, 446,
448, 492, 493, 499, 504, 509, 513,
515, 525, 543, 563
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------ Hukuk Mü"âvirli!i, 399
Bafra Kazâs#, 313
Bahâ Bey

$skân memuru, 417
Bahçesaray muhâcirleri, 327
Bahr-# Sefîd Bo!az#, 250, 252, 253
Bahr-# Siyah Bo!az#, 250, 252, 253, 520
------ Muhâf#zl#!#, 389
Bahriye Nezâreti, 195, 251, 520
Bâlâ, 487
Balat Kazâs#, 31
------ Ovas#, 30, 31
Band#rma, 371, 372
Bank-# Osmanî, 462
Batum, 141, 372, 398, 399, 430, 538, 539,

540
------ Muhâcirleri, 538, 539, 540
------ %ehbenderli!i, 399
Bayezid Sanca!#, 391
Behçet Bey

Muhacirîn Komisyonu Azas#, 236, 
403

Belûcistan, 200
Bergama, 372
Bergama Kazâs#, 508, 509
Berlin Muâhedenâmesi, 267
Besni Kabilesi, 286, 289, 296, 320
Beyce!iz mahallesi

Çar"amba'da, 220
Beyrut, 234, 250, 253, 500, 533, 547, 549
Bezeduh[Bjedu!] Kabilesi, 289
Biga, 316, 343, 371, 378, 380, 389, 501, 

515, 516
Bingazi, 461, 462, 466, 448, 461, 467, 

470, 490
------ Vilâyeti, 382, 388, 391
Birinci Alaçam Yaylak-# Hümâyûnu, 

538
Bisân Çiftlikât-# Hümâyûnu, 404, 405, 

406
Bitlis, 220, 532, 533
------ Vilâyeti, 391, 525

Bo!az Muhâf#zl#!#, 549
Bo!azl#yan, 488
Bolu, 195, 330
------ Sanca!#, 296, 330, 391
Bolvadin Kazâs#, 563
Bosna, 117, 144
------ Muhâcirleri, 539
Bozoluk Yaylak-# Hümâyûnu, 541
Buhara, 200
Bulgaristan, 117, 122, 372
Burdur, 414, 456
------ Mutasarr#fl#!#, 456
Burhaneddin Efendi
%ehzade, 459
Bursa, 122, 298, 304, 371, 475, 533, 557
------ Ovas#, 553
Büricek Çiftli!i

Tekirda!'da, 306, 307
Büyükçekmece, 372

C-Ç
Canik, 66, 81, 189, 310, 311, 313, 322, 

323
------ Mutasarr#fl#!#, 225, 226, 227
Canpolat, 323
Cebbûl, 405, 406
------ Çiftlik-i Hümâyûnu, 404
Cebel-i Bereket, 487
Cebel-i $sa Çiftlikât-# Hümâyûnu, 425
Cemal Pa"a

Trabzon Valisi, 310
Cerîde-i Havâdis, 89, 90
Cevad

Sadrâzam, 467, 471, 493, 499, 509, 
510

Cezayir-i Bahr-# Sefîd, 103, 106
Cidde, 249, 250, 253
Çanakkale, 383, 388, 389
Çar Posta Vapuru, 234, 549
Çar"amba
Samsun'da, 220
Çatalca, 499, 501
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Çeçen, 302
------ Kabilesi, 79, 313, 366, 529
------ Muhâcirleri, 310, 362, 412
Çerkes/Çerâkise, 24, 30, 31, 37, 44, 100,

101, 106, 109, 110, 111, 112, 117,
290, 327, 329, 345, 356, 383, 388,
405, 414, 416, 425, 494, 505, 533,
536, 540, 547

------ Kabilesi, 487, 490, 492, 493, 505
------ Muhâcirleri, 44, 185, 234, 285, 288,

289, 290, 294, 290, 296, 323, 346,
349, 350, 378, 383, 396, 404, 405,
406, 410, 425, 461, 508, 509, 513,
532, 549, 551

Çerkesistan, 64, 67, 74, 101, 184, 327, 
353, 356

Çermik, 337
Ç#rpan, 371
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu, 285
Çin, 200
Çorum, 320, 422

D
Da!#stan, 183, 184, 220, 304, 316, 335, 

343, 522, 525, 530, 543
------ Muhâcirleri, 188, 189, 225, 226,
227, 300, 333, 335, 336, 337, 338, 526
Da!#stanî, 117
Dahiliye Dairesi

%urâ-y# Devlet'in, 177, 508, 509, 515
Dahiliye Nezâreti, 141, 144, 171, 173, 

181, 183, 185, 189, 190, 204, 206,
220, 222, 223, 226, 249, 251, 252,
253, 259, 261, 265, 266, 267, 268,
269, 279, 378, 382, 383, 388, 389,
414, 424, 428, 440, 441, 447, 448,
449, 456, 458, 490, 493, 508, 520,
522, 525, 526, 543, 544,?547, 563

Daire-i Umûr-# S#hhiye, 252
Dâr-# %ûrâ-y# Askerî, 41, 366
Darulmuallimîn, 279
Debre, 220

Defter-i Hakanî Nezâreti, 155, 195, 259,
425, 563

Deraliyye, 345
Dersaâdet, 37, 38, 41, 48, 55, 58, 60, 95,

96, 103, 104, 117, 118, 127, 128,
129, 148, 149, 150, 151, 189, 201,
204, 205, 220, 225, 226, 227, 234,
249, 250, 251, 252, 253, 265, 266,
285, 288, 289, 290, 298, 335, 336,
346, 356, 376, 383, 390, 391, 396,
448, 462, 465, 487, 491, 492, 504,
549, 556, 557

------ Bankalar#, 252
------ Gazeteleri, 150
------ Hüccâc#, 253
------ $dare Komisyonu, 153
------ Medreseleri, 430
------ Muhâcirîn $dare Komisyonu, 151
Devin Kabilesi, 350
Devlet-i Aliyye, 31, 41, 49, 64, 75, 76, 83,

184, 185, 189, 190, 200, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 250, 353, 366,
430, 544

Dilim Da!#, 456
Dimetoka, 316
Dîvân-# Hümâyûn, 200, 209
Dîvân-# Muhâsebât, 88
Diyarbekir, 103, 106, 349, 350, 416, 417,

499, 500
Dobruca, 288, 289
------ Ovas#, 24, 25
Dördüncü Ordu Mü"iriyeti, 366, 529
Dukakin  Çiftli!i
Gelibolu'da, 306, 307
Dulhâne, 137, 138
Düzce Kazâs#, 195, 296

E-F
Edhem Pa"a, 200
Edirne, 371, 500
Emin Pa"a

Trabzon Valisi, 67
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Emlâk Kazâs#, 369
Emlâk-# Hümâyûn Komisyonu, 109,
276, 424, 425
Emvâl Sand#!#, 44
Encümen-i
------ Mahsûs-# Me"veret, 24, 76, 235, 

276
------ Mahsûs-# Vükelâ, 83, 237, 238, 353
Ere!li, 234
------ kömür madenleri, 194
Ergani Sanca!#, 390
Ermeni/ler, 183, 184, 198, 203, 222, 223,

225, 529, 530
Ertu!rul Sanca!#, 478
Erzincan, 310
Erzurum, 183, 185, 189, 250, 310, 343, 

345, 346, 362, 363, 391, 417, 501,
529, 533

------ Vilâyeti, 183, 391, 529, 530, 533
Eski"ehir, 420
Es-Seyyid Ahmed

Adana Eyaleti Mutasarr#f#, 49
Sivas Eyâleti Mutasarr#f#, 367

E"ref Efendi
$skân Memuru, 441, 436, 442

Faik
Konya Valisi, 558

Fas, 200
Fenerbahçe, 389
Ferid
Sadrâzam, 237, 248, 259, 543, 563
Filibe, 371

G
Gabriel
Bâb#âli Hukuk Mü"aviri, 202
Gelibolu, 306, 307
General Musa Bey, 362
Giresun, 369
------ $skelelesi, 396
Gökyar#" Yaylak-# Hümâyûnu, 539
Gölcük Yaylak-# Hümâyûnu, 539

Gurozni [Grozni] Vilâyeti, 530
Gürün Kazâs#, 243

H
Habtemil Kabilesi, 289
Habuka Hateble Kabilesi, 289
Hac# Mehemmed Bey

Da!#stan ulemâs#ndan, 304
Hâf#z Pa"a

Muhâcirîn Komisyonu Reisi, 58, 60, 
298, 316, 318

Hafik Kazâs#, 243, 367
Haleb, 103, 106, 333, 382, 388, 390, 424,
425, 487, 499, 500, 551
------ Emlâk-# Hümâyûn $daresi, 424, 

425
Halil R#fat

Sadrâzam, 525, 526
Hamdi Efendi

Bolu Kaymakam#, 296
Hamidiye Hicaz Hatt#, 236
Hamra Hara-y# Hümâyûnu, 551
Hamran nahiyesi, 337
Hariciye Nezâreti, 38, 69, 141, 172, 173,

183, 184, 185, 190, 197, 200, 203,
204, 206, 207, 209, 220, 222, 223,
224, 225, 250, 261, 266, 268, 269,
383, 388, 389, 398, 417, 428, 447,
464, 466, 470, 471, 490, 544, 547

Harput, 335, 336, 337, 338
Hasan Hilmi

Konya Valisi, 456, 459
Hasan Pa"a

Biga Mutasarr#f#, 316
Hasankalesi, 310
Hasköy, 371
Hâssa Ordusu, 285
Hatukay Kabilesi, 289, 294
Havran Sanca!#, 453
Haymana, 487
Hazine-i celîle, 24, 26, 31, 58, 59, 67, 

104, 105, 118, 119, 128, 129, 304,
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392, 487, 490, 491, 492, 505, 553,
563

------ Hâssa, 404, 412, 424, 425, 433, 484,
522

------ Maliye, 276, 551
Hezargrad, 372
Hicaz, 249, 253
Hîve, 200
Humbarahâne, 378
Hu", 220
Hüdavendigar Vilâyeti, 177, 298, 304, 391,

433, 475, 484, 500, 556, 558,559,
563

Hükûmet-i Seniyye, 183, 184, 200, 204, 
464, 465, 470, 490, 536, 547

Hüsnü
Selanik Valisi, 53

I-"
Ilg#n, 456, 458
Islahiye kazâs#, 390
Isparta Sanca!#, 414
$brahim

Bâb#âli Hukuk Mü"aviri, 202
$çil, 487
$dare-i Mahsûsa, 104, 222, 438
------ vapurlar#, 438, 447, 449
$dare-i Vilâyât Kanûnu, 279
$kinci Alaçam Yaylak-# Hümâyûnu, 540
$nebolu, 391
$negöl, 484
------ Emlâk-# Hümâyûn $daresi, 484, 

538
$ngiliz, 100
------ Bayra!#, 100
------ Kumpanyas#, 123
$ngiltere Devleti, 101
------ Parlamentosu, 100
$rve Kazâs#, 526
$skân-# Muhâcirîn
------ Hey'et-i Tefti"iyesi, 556
------ Nizâmnâmesi Layihas#, 204

------ %ubesi, 371
$skenderun, 333
------ $skelesi, 333
$slimye, 371, 356, 357
$smail

Erzurum Valisi, 363
$smail Kâmil
Canik Mutasarr#f#, 323
$stanbul, 536
------ Bo!az#, 356
$sti"âre Odas#, 190, 198, 199, 203, 204, 

268
Bâb#âli'de, 199

$"kodra, 500
$vanof

Rusya Sefâreti Ba"tercüman#, 504
$vraca, 372
$zmid, 118, 289, 294, 296, 329, 330, 372,

499, 501, 513, 520, 565
------ $skelesi, 391
$zmir, 30, 31, 32, 58, 60, 250, 253, 302, 

371
$zzet

Muhâcirîn Komisyonu Birinci Azâs#,
557

$zzet Pa"a
Kurenâdan, 237, 238, 553

K-L
Kabartay [Kabardey], 41, 123, 292
------ Kabilesi, 322, 323, 373, 536
Kafkasya/l#, 83, 101, 123, 146, 172, 184,

250, 373, 378, 380, 383, 388, 396,
416, 420, 428, 438, 446, 448, 464,
465, 470, 484, 490, 504, 515, 547,
556

------ ahalisi, 171, 536
------ $dare-i Merkeziyesi, 464, 465, 470
------ Muhâcirleri, 220, 225, 226, 227, 

248, 310, 378, 382, 383, 391, 392,
399, 422, 446, 453, 456, 458, 553

------ Valili!i, 504
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Kal'a-y# Sultaniye, 382, 383, 447
Kâmil

Sadrâzam, 173, 440, 446
Kâmil Pa"a

Canik Mutasarr#f#, 310, 313
Kamu kabilesi, 300
Kangal Kazâs#, 243
Karaçay, 556
------ Muhâcirleri, 259, 278, 558, 563, 

565
Karada!, 144, 476
Karahisar Sanca!#
Afyon, 391, 559, 563
Karahisar-# %arkî, 310
Karakam#"

Eski"ehir'de, 420
Karakoca Yaylak-# hümâyûnu, 538
Karesi Vilâyeti, 389
Kars, 184, 362, 343
------ Ba""ehbenderli!i, 185
Kastamonu, 106, 194, 391, 396, 465, 501
------ Vilâyeti, 194, 251, 391, 410
Kavak, 234, 251, 252, 253, 389, 513, 520,

549
------ Tahaffuzhânesi, 250, 252
Kazgan, 117
Kazmut Yaylak-# Hümâyûnu, 540
Kelkit, 310
Kerç, 373
------ %ehbenderli!i, 388
Kerek Sanca!#, 220
Ke"i"da!#
$negöl'de, 484
K#br#s, 106
K#n#k kasabas#, 509
Bergama'da, 508
K#r#m, 24, 101, 353, 430, 532
------ Meselesi, 500
------ Muhâcirleri, 24, 25, 117, 306
------ Muhârebesi, 144
K#r"ehir Sanca!#, 146, 391, 422, 488
K#zanl#k, 371

Kilis Kazâs#, 382, 388, 390
Kirmasti, 372
Koçgiri Kazâs#, 243, 367
Kolera, 249
Konya, 25, 66, 106, 189, 288, 396, 414,

428, 436, 440, 441, 442, 447, 456,
465, 491, 492, 500, 529, 556, 557,
558, 559, 563

------ Vilâyeti, 194, 391, 436, 440, 441,
442, 447, 449, 491, 492, 556, 559

Kosova, 501
Kozan, 487
Köstence, 372
Kötek kap#s#
Kars'ta, 529
Kuban, 398, 464, 465, 466, 470, 490
------ ahalisi, 141, 142, 399
------ Kazaklar#, 428, 446
------ muhâcirleri, 181, 399, 467, 470
------ Vilâyeti, 487, 490, 492, 493, 504, 

505, 513
Kütahya, 26, 44, 285, 289, 298, 391, 481,

559
------ Meclisi, 298
Labinsk Nahiyesi, 428, 446
Lapseki Kazâs#, 316
Lazistan Mutasarr#fl#!#, 360
Lehistan, 101
Lofça, 372

M-N
Ma'arra kazâs#

Halep'te, 487
Maârif-i Umûmiye Nezâreti, 89, 90, 279
Mâbeyn Ba"kitâbeti, 222, 223, 259, 380,

422, 428, 446, 447, 563
Maden Kazâs#, 488
Magribî muhâcirleri, 405, 406
Malatya Kazâs#, 337, 338
Maliye Nezâreti, 26, 30, 31, 44, 45, 69,

75, 88, 89, 96, 190, 204, 206, 259,
389, 392, 436, 441, 442
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Maltepe Vapuru
$dare-i Mahsusa'n#n, 222, 223, 224

Mamuretülaziz, 141, 396, 410, 465, 487,
499, 500

------ Vilâyeti, 390, 398
Manast#r, 179, 500
Maniçe, 372
Mecidiye Kasabas#

Tuna havalisinde, 74, 181, 372
Mecidözü, 243, 244
Meclis-i Âlî-i Tanzimat, 24, 30, 44, 49, 

50, 58, 59, 60, 200, 207, 286, 292,
304, 306, 316

Meclis-i Mahsûs-# Vükelâ, 41, 59, 60, 64,
75, 76, 81, 83, 88, 89, 103, 141,
144, 181, 183, 185, 188, 189, 190,
197, 204, 220, 237, 238, 248, 251,
261, 262, 267, 306, 382, 388, 399,
447, 449, 464, 467, 470, 487, 490,
493, 494, 505, 509, 510, 525, 526,
543, 544, 559

Meclis-i Umûr-# S#hhiye, 81, 82, 83, 249,
250, 252, 253

Medine-i Münevvere, 345, 346
Mehmed

Harput Mutasarr#f#, 337
Mehmed Celal

Bahriye Nâz#r#, 236
Mehmed Cemaleddin

Trabzon Valisi, 346, 350
Mehmed Ferid

Ankara Valisi, 265
Sadrâzam, 236, 251, 544

Mehmed Memduh
Dahiliye Nâz#r#, 236

Mehmed Memduh
Konya Valisi, 415

Mehmed Said
Hariciye Nâz#r#, 171

Mehmed Said
Sadrâzam, 190, 204

Mehmed Zeki
Mü"ir, 530

Mekâtib-i Sultaniye, 279
Mekteb-i Fünûn-# T#bb#ye Nezâreti, 82
Memâlik-i Mahrûse, 24, 25, 41, 49, 59,

64, 74, 75, 81, 82, 111, 117, 130,
141, 142, 144, 151, 171, 183, 184,
185, 188, 189, 190, 194, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 206, 207,
208, 209, 220, 222, 223, 224, 225,
235, 237, 250, 252, 261, 262, 266,
267, 268, 269, 285, 292, 388, 398,
428, 436, 440, 441, 442, 446, 448,
464, 465, 470, 490, 492, 494, 504,
520, 543, 544

Memduh
Dahiliye Nâz#r#, 227

Menbic Kasabas#, 424, 425
Mente"e, 318
Mersin, 300, 449, 487
------ $skelesi, 390, 447
Merzifon, 244
Mesudiye Kazâs#, 88, 89
Midilli, 372
Mihaliç, 289
------ Çiftlikât-# Hümâyûnu, 433
Misli Nahiyesi, 390
Mudanya, 371, 372, 380
------ $skelesi, 391
Muhâberât-# Umûmiye Dairesi, 269
Muhâcir Komisyonu Riyâseti, 58, 60, 66,

79, 105, 112, 121, 123, 142, 171,
179, 183, 190, 204, 205, 206, 222,
223, 224, 234, 242, 243, 249, 251,
252, 259, 276, 296, 298, 300, 313,
314, 316, 323, 329, 330, 333, 335,
336, 338, 343, 349, 360, 369, 378,
380, 383, 389, 398, 399, 410, 414,
416, 420, 428, 430, 436, 438, 440,
441, 442, 446, 448, 449, 453, 462,
466, 470, 487, 490, 492, 500, 525,
532, 536, 544, 533, 558, 563
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Muhâcirîn
------ Eytâmhânesi, 119, 121
------ Hastahânesi, 119, 121, 137, 138
------ $dare-i Umûmiyesi, 149, 227, 261, 

383
Muhâcirîn-i Çerâkise, 64, 65, 88, 89, 

100, 109, 111, 123, 306, 318, 320,
330, 357, 373, 376, 424, 433, 438,
449, 491, 520, 533

Muhâcirîn-i $slâmiye, 127, 128, 185, 190,
198, 199, 200, 203, 222, 223, 225,
235, 250, 267, 428, 461, 462, 466,
491, 529, 556

Mur Ali Baba dergâh#, 529
Musa Bey, 362
Musevî, 500, 501
Musevî cemâati, 265, 266, 268, 269
Mustafa Efendi

$zmid Kaymakam#, 327
Mustafa Faik

Musul Komisyon Reisi, 412
Mustafa Vehbi

Ticaret ve Nâfia Nâz#r#, 236
Mu" Ovas#, 525, 526
------ Sanca!#, 343, 391, 543, 544
Mülkiye Dairesi, 103, 109, 112
Münir

Dahiliye Nâz#r#, 172, 442
Nadir, 549
Nafiz Bey

$skân Memuru, 433
Nemrud Cebeli, 526
Ni!bolu Muhâcirleri, 110, 112
Ni!de Sanca!#, 391, 414
Niksar, 243
Nim Kabilesi, 289
Nogay/lar, 24, 30, 31, 37, 48, 49, 106, 

117, 289, 290, 414
------ kabilesi, 48
------ muhâcirleri, 24, 30, 31, 37, 48, 49,
106, 288, 289, 290, 307
Novoroski, 184, 234

------ %ehbenderli!i, 184
Nusret Pa"a

Mirlivâ, 79, 357, 362, 363, 366
Nüfus Cerîdesi, 122

O-Ö
Ohannes

Hariciye Müste"ar#, 266
Ordu Kazâs#, 195
Orel Vapuru, 449
Orman ve Meâdin ve Ziraat Nezâreti, 

194
Osman Bey

Asâkir-i Bahriye Kola!alar#, 109, 110,
112

Osman Pa"a
Erkân-# Harbiye Ferikân#ndan, 236

Osmanl#/lar, 100, 267, 484
------ pasaportu, 184
------ Tâbiiyyeti, 185
Ömer Pa"a

Mirlivâ, 66, 69, 322, 323

P-R
Pasinler, 532
Pe"maf Bey
Kabartay Kabilesi'nden, 322
Petersburg, 504
------ Sefâret-i Seniyyesi, 171, 172, 222, 

223
Prevadi, 372
Prizren Sanca!#, 501
Prusya Devleti, 200
Rakka kazâs#

Halep'te, 487
Rasim

Muhacirin Hastanesi Ba"tabibi, 137, 
138

Re'sülayn Kazâs#, 412
Refik Bey, 237, 238

%urâ-y# Devlet Tanzimat Dairesi 
Azas#ndan, 236
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Re"ad Bey, 237, 238
%urâ-y# Devlet Tanzimat Dairesi 
Azas#ndan, 236

Re"id
Hüdavendigar Vâlisi, 553

Revan Sanca!#, 525
R#fat

Dahiliye Nâz#r#, 493, 513
R#za

Muhâcirîn-i $slâmiye Komisyonu 
Birinci Azâs#, 189, 224, 236, 378, 442,

448, 533
Rize, 141, 398
Rodos, 253, 289
Romanya/l#, 144, 266, 267, 268, 269
Romanya tebaas#, 265, 266, 268, 269
Rostof %ehbenderli!i, 383, 388
Rumeli, 25, 26, 58, 60, 110, 111, 112,

122, 127, 148, 201, 207, 276, 373,
424, 461, 515, 540

------ muhâcirleri, 207, 425, 464, 466, 
494, 505, 539, 540, 541

------ Sevâhili, 148
------ -i %arkî, 144, 371
Rus/lar, 267, 269
------ hüccâc#, 253
------ pasaportu, 184, 543
------ Seyr-i Sefâin %irketi, 234, 549
------ topra!#, 184
Rusya/l#, 24, 37, 38, 48, 81, 82, 83, 100,

141, 142, 144, 172, 183, 184, 188,
189, 190, 197, 198, 199, 200, 203,
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
248, 249, 250, 251, 252, 261, 262,
266, 267, 269, 322, 376, 388, 398,
410, 428, 436, 440, 441, 442, 466,
487, 490, 492, 494, 504, 505, 513,
525, 526, 529, 543, 544, 565

------ Devleti, 24, 37, 48, 141, 142, 184,
185, 190, 199, 200, 204, 267, 399,
493, 506

------ Ermenileri, 197, 198, 203

------ hududu, 249
------ Hükûmeti, 172, 183, 184, 185, 189,

198, 199, 203, 261, 267, 398, 428,
447, 465, 487, 490, 492, 493, 504,
505, 536

------ konsoloslar#, 261, 267
------ Sefâreti, 25, 37, 38, 82, 141, 142, 

183, 198, 199, 203, 249, 261, 398,
428, 447, 464, 466, 467, 470, 490,
504, 544

------ sevahili, 252
------ tebaas#, 265, 266, 267, 268, 269
------ vapuru, 345, 449, 513
Rüsûmat Emaneti, 121

S-!
Sadâret, 27, 30, 31, 45, 48, 52, 53, 66, 67,

70, 82, 105, 172, 173, 188, 197,
198, 199, 200, 209, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 234, 237, 238, 248,
251, 259, 268, 269, 276, 294, 318,
320, 324, 333, 336, 337, 338, 356,
378, 382, 383, 390, 396, 398, 399,
410, 416, 417, 436, 438, 440, 442,
446, 464, 487, 490, 491, 492, 493,
494, 499, 505, 506, 509, 510, 513,
515, 525, 532, 543, 547, 556, 557,
558, 563

Said
Hariciye Nâz#r#, 465
Sadrâzam, 188

Saideli Nahiyesi, 456
Salih Bey

Konya'da muhacir iskân#na memur, 
66

Salih Bey
Mirlivâ, 55, 67

Saltanat-# Seniyye, 24, 37, 48, 49, 52, 60,
64, 68, 74, 75, 97, 101, 184, 189,
220, 292, 353, 487, 490, 492, 493

Samsun, 82, 83, 103, 106, 310, 322, 323,
346, 350, 398, 399, 420, 467, 470,
490
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------ $skelesi, 106, 345, 390, 391, 396, 
398

Saruhan Sanca!#, 302
Sebesky, 549
Seferiye Çiftli!i, 329, 330

$zmid'de, 329
Selanik, 53, 103, 118, 501
Seraskerî, 41, 42, 81, 83, 93, 144, 146, 

206, 259, 285, 508
Servi, 372
Sevâhil-i Çerâkise, 366
Sevk Komisyonu, 249, 251, 252
Seyidgazi Kazâs#, 285, 298
Seyyid Mehmed Ali

Bâb#âli Hukuk Mü"aviri, 202
S#hhiye Nezâreti, 250, 251, 252, 253
S#rbistan, 144
Sicill-i Nüfus $dâre-i Umûmiyesi, 269, 

431
Dahiliye'nin, 268

Siird, 391, 526
Silivri $dare Meclisi, 109
Sinob, 81, 82, 83, 118, 249, 251, 253, 391,

410, 416, 467, 470, 490
------ $skelelesi, 396
------ Liman#, 252
------ Tahaffuzhânesi, 250, 251, 252
Sivas, 25, 66, 69, 93, 103, 106, 141, 190,

289, 292, 310, 311, 313, 322, 323,
324, 335, 336, 337, 338, 345, 346,
349, 350, 366, 367, 369, 396, 410,
417, 467, 470, 491, 501

------ Vilâyeti, 146, 188, 189, 242, 398, 
416, 422, 448, 529, 556

Sivastopol, 222, 223, 547
------ %ehbenderli!i, 547
Sivrihisar Kazâs#, 259, 265, 266, 268, 

269, 487, 559, 565
So!ucak $skelesi, 68
Sohum muhâcirleri, 104
Sultan Abdülaziz Han, 117, 132
Sultan Abdülmecid, 117, 132

Suriye, 189, 404, 500, 520, 532, 533
------ Vilâyeti, 405, 406, 435, 453, 520, 

532, 533
Süreyya

Saray Ba"kâtibi, 173, 441, 462, 494, 
506

%abs#h [%aps#!] kabilesi, 369
%am, 103, 106, 220, 529
%ark, 100
%efik

Zabtiye Nâz#r#, 225
%ehremaneti, 44, 45, 55, 111, 113, 251
%eki, 345
------ muhâcirleri, 346
%eyh Seyyid Süleyman

$skân-# Muhâcirîn Reisi, 123, 373
%eyh %âmil, 529, 543
%irvan/l#, 345, 346
%umnu, 372
%ûrâ-y# Devlet, 103, 109, 111, 112, 118,

177, 236, 269, 430, 508, 509, 510,
515

%ükrü
Maârif-i Umûmiye Nâz#r#, 280

T
Tâbiiyyet
------ Müdüriyeti, 267, 269
------ Nizamnâme-i Mahsûsas#, 205
------ ve $sti"âre odalar#, 266
Tâbiiyyet-i Osmaniye, 201, 205, 206, 

207, 208, 261, 265, 266, 267, 268,
269, 431

Tahrirât-# Hariciye Kalemi, 200
Tahsin

Saray Ba"kâtibi, 237, 238, 242, 248, 
251, 510, 515, 520, 549, 551

Takvim-i Vekâyi, 89
Taman $skelesi, 322, 323
Tanzimat Dairesi

%urâ-y# Devlet, 430, 508
Tanzimat-# Hayriye, 48
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Tarikât-# Kadiriye, 529
Tatar, 106, 405, 406, 414
------ muhâcirleri, 405, 406
Taygan, 123, 373
Tedrisât-# Taliye Dairesi Müdüriyeti

Maarif-i Umûmiye Nezâreti'nin, 279
Tekay kabilesi, 335, 336, 337, 338
Teke Sanca!#, 391, 414
Tekfurda!#, 307, 372
Tepel Yaylak-# Hümâyûnu, 539
Tercüme Odas#, 200
Terkos, 371
Tersane, 104, 194
Tevfik

Hariciye Nâz#r#, 199
Tezkire-i Osmaniye, 189, 261, 430, 431
T#rnova, 372
Ticaret ve Nâfia Nezâreti, 236
Tiflis, 222, 223
Tokad, 243, 529
Tophâne, 194
Trablusgarb, 448, 462
Trabzon, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83,

189, 225, 226, 227, 310, 311, 345,
346, 349, 350, 356, 357, 360, 369,
391, 436, 440, 441, 442, 500, 529

------ $skelesi, 391
------ Vilâyeti, 195, 225, 226, 227, 399, 

416, 417
Tuna, 74
Turhan

Evkâf-# Hümâyûn Nâz#r#, 236
Türk muhâciri, 122

U-Ü
Ub#h Kabilesi, 109, 112
Umûr-# Siyasiye Müdüriyet-i Umûmisi

Hariciye'nin, 266
Urfa, 333, 349, 350
Usukay Kazâs#

Da!#stan'da, 543
Üçüncü Alaçam Yaylak-# Hümâyûnu, 

540, 541
Üsküb Sanca!#, 501
Üsküdar, 376

V-Y-Z
Vahid Bey

Muhacirîn Komisyonu Azas#, 236
Van, 349, 350, 533
Varna, 122, 372
------ iskelesi, 103
Varto Kazâs#, 543, 544
Vesni kabilesi, 350
Veysi Pa"a

Harput Mutasarr#f#, 336
Vladikafkas, 141, 142, 398, 399
Yahya Süleyman

$skan-# Muhacirin %ube Ba"kan#, 122
Yalova, 378, 565
Yâver Efendi

Muhacirîn Komisyon Ba"kâtibi, 66, 
67,68, 69

Yedikule, 389
Yekaterinodar Nahiyesi, 428, 446
Yenihan Kazâs#, 243
Yeni"ehir, 430
Y#ld#z Saray-# Hümâyûnu, 242, 461, 464,

465, 493, 504, 520, 549, 551
Yozgad, 146, 391, 416, 417, 422
Yunanistan, 144
Zabtiye Nezâreti, 224, 225, 226, 227, 

249, 251, 252, 389, 557
Za!ra-i Atîk, 371
Za!ra-i Cedîd, 372
Zile, 244
Ziraat Bankas#, 236
Zisu kabilesi, 356, 357
Zi"tovi, 110, 112
Zor Sanca!#, 106, 412

O S M A N L I  B E L G E L E R ! N D E

KAFKAS GÖÇLER !

KAFKS 1CILT.qxp  03.12.2012  19:16  Page 584




