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Önsöz
Kafkasya; Batýda Karadeniz kýyýlarýndan doðuda Hazar Denizi'ne kadar
olan ve bölgenin belkemiðini oluþturan, kuzeybatýdan güneydoðuya uzanan
Kafkas Daðlarý'nýn kuzey ve güney olarak ikiye ayýrdýðý bölgedir. Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin bulunduðu Güney Kafkasya'nýn yaný
sýra, Kuzey Kafkasya'da ise Daðýstan, Çeçen-Ýnguþ, Osetya, Kabartay-Balkar,
Abhazya ve Adige bölgeleri bulunmaktadýr.
Karadeniz ile Hazar Denizi arasýnda bir köprü gibi uzanan Kafkasya; çeþitli
topluluklar için binlerce yýldýr geçit yeri olduðu gibi, dünyanýn en eski yerleþik
toplumlarýný da barýndýran bir bölgedir.
Bölgenin Ýslam diniyle tanýþmasý, daha binli yýllara gelinmeden Araplardan
müteþekkil Ýslam ordularý vasýtasý ile olmuþken Araplardan sonra bölgede
Ýslam'ý temsil görevini Selçuklu ve Osmanlý devirlerinde Türkler üstlenmiþlerdir.
Lala Mustafa Paþa, Özdemiroðlu Osman Paþa ve Ferah Ali Paþa gibi komutanlarýn faaliyetleri ile Kafkaslarýn kapýlarý Osmanlýlara açýlmýþtýr.
Ruslarýn 1552 yýlýnda Kazan ve ardýndan 1556'da Astrahan'ý ele geçirerek
Kýrým'la irtibat kurmak ve Karadeniz kýyýsýnda yer edinebilmek amacýyla giriþtiði istilâ hareketleri ile Gürcistan'ý ilhâklarý ve ardýndan tüm Kafkasya'ya yönelik faaliyetleri her geçen gün zayýflayan Osmanlý Devleti tarafýndan dikkatle
takip edilmiþtir.
Osmanlý Devleti, 1829 Edirne Antlaþmasý ile Kafkaslardaki nüfuzunu
büyük oranda kaybetmiþtir. Buna raðmen Müslüman Kafkas halklarý için
Osmanlý Devleti, Osmanlý Devleti için ise Kafkasya halklarý önemini korumaya
devam etmiþtir. Nitekim 1853-1856 Kýrým Harbi ve ardýndan da özellikle
Ruslara karþý yürütülen ve "Müridizm Hareketi" olarak ifade edilen mücadelenin Ruslar karþýsýnda baþarýsýz olmasý üzerine Kafkasya'dan Osmanlý topraklarýna yapýlan yoðun göçler bu karþýlýklý vazgeçilmezliðin göstergeleri olmuþtur.
Bölge halklarý açýsýndan en yüksek ortak mensubiyet þuuru dinî kimlik üzerine olduðundan, temel kaygý, dinî benliðin gelecek nesillerde de muhafaza
3

KAFKS 2 CILT.qxp

17.12.2012

12:03

Page 4

edilebilmesiydi. Bundan dolayýdýr ki en çok korkulan ve tepki gösterilen husus,
kimliklerinin tehdit altýna girmesi ve gelecek nesillerin Rus baskýsýyla
Hýrýstiyanlaþtýrýlmasý olarak görülmekteydi. "Rusya Devleti'ne terk olunan
mahaller ahalisinden olup, kendi vefatýndan sonra ýyâl ve evlâdý o tarafta
kalarak tanassur edeceði mülahaza ve havfýndan nâþi..." ifadeleriyle belgelere
yansýyan bu endiþelere karþý konulamayacaðýnýn düþünüldüðü hallerde ise atalarýn vatanýndan dahi vazgeçilebilirdi, çünkü orasý artýk "Daru'l Ýslâm" olmaktan çýkmýþ olarak telakki edilmekteydi. Bu ve benzeri düþünceler; Osmanlý
topraklarýna yani bölge halklarýnýn Aktopraklar olarak ifade ettikleri Hilâfet
topraklarýna gerçekleþtirilen kitle göçlerinin temel hareket noktalarýndan
birisiydi.
Osmanlý Arþiv Belgelerinde Kafkas Göçleri isimli iki ciltlik bu çalýþmada
Kuzey Kafkasya bölgesinden gelen muhacirlerle ilgili belgeler kullanýlmýþtýr.
Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi fonlarý taranarak yapýlan deðerlendirmeler
çerçevesinde belgeler; Muhacirler Hakkýnda Talimatlar, Ýskân, Yardýmlar,
Problemler ve Çözüm Yollarý þeklinde dört ana baþlýk altýnda toplanmýþtýr.
Göç ile ilgili genel konularýn ele alýndýðý Talimatlar adlý birinci bölümde;
"talimat" türündeki düzenlemelerden anlaþýlmaktadýr ki; Osmanlý yönetimi tek
bir talimatla konuyu çözme yoluna gitmemiþ, durumun gerektirdiði her þart
içinde bölgesel-idarî nizamname türü talimatlar yayýnlamýþtýr.
Osmanlý topraklarýna gelen ve gelecekleri haber alýnan göçmenler için
uygun iskân bölgelerinin temini için etütler yaptýrýldýðý bu bölümde yayýnlanan
kýrk altý konu baþlýðý altýndaki belgelerde ortaya konulmaktadýr.
Osmanlý topraklarýna gelen muhacirlerin acil ihtiyaçlarýnýn giderilmesi,
geçici iskân yerlerine misafir olarak yerleþtirilmeleri, hasta olanlarýn muhacir
hastanelerinde tedavi edilmeleri, bulaþýcý hastalýk tehlikesine karþý karantinaya
alýnmalarý, kimi zaman bir günde birkaç bin kiþilik gruplar halinde gelenler için
sayým, masraf belirleme ve bunlarý kayda geçirme iþlemleri, gerektiðinde
komisyon kurulmasý gibi hususlar da yine bu bölümün belgelerine yansýyan
hususlar arasýnda zikredilebilir.
Ýskân baþlýklý ikinci bölümde; Muhacir iskâný için devlete ait mirî araziler
yanýnda, hanedana ait çiftlikler ve þahýs arazileri de tahsis edilmiþtir. Tespit
edilen yerlerin, muhacir gruplarýnýn geldikleri bölgenin coðrafî þartlarýna uygun
olmasýna özel önem verilmiþ, meydana gelen aksaklýklarýn çözümü için büyük
gayret sarf edilmiþtir. Ýskan için belirlenen bu yerlere ulaþan muhacirler, bir
müddet yerli halkýn yanýnda misafir edildikten sonra kendileri için inþa edilen
4
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evlere yerleþtirilmiþtir. Muhacir iskâný ile oluþturulan yerleþim birimleri, bazen
müstakil köy bazen de bitiþik mahalleler olarak planlanmýþtýr. Ancak kurulan
köylerin orman sahasý içinde olmamasýna dikkat gösterildiði bu bölümdeki seksen iki konu baþlýðý altýndaki belgelerden takip edilebilmektedir.
Yardýmlar baþlýklý üçüncü bölümde; Osmanlý ülkesine muhacir olarak
gelen Kafkasya Müslümanlarýnýn temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý hususunda
yapýlanlar elli iki konu baþlýðý altýnda görülmektedir.
Gerek devletin gerekse yerli halkýn muhacirlere öncelikli olarak temel
ihtiyaç maddelerini saðladýðý, iskân gerçekleþtikten sonra ise sosyal hayat için
gerekli binalar; ibadet için cami, çocuklarýn eðimi için okul yaptýrdýklarý
görülmektedir. Bu binalarýn yapýmýnda hanedan üyelerinin, bazý vakýflarýn ve
halkýn ileri gelenlerinin öncülükleri dikkat çekicidir.
Problemler ve Çözüm Yollarý baþlýklý dördüncü bölümde ise; Yolculuk
esnasýnda; ihtiyaçlarý zamanýnda karþýlanmayan muhacirlerin taþkýnlýk yapmalarý, iskân için kararlaþtýrýlan yerlere gitmek istemeyiþleri, günlük yiyecek ve
tayinatlarýnýn temini gibi problemli durumlar ve çözümlerine ait elli altý konu
baþlýðý altýndaki belgeler bu grupta yer almaktadýr.
Sultan II. Abdülhamit'in saltanatýnýn ilk yýllarýnda hazýrlanmýþ olan ve
Kýrým Savaþý'ndan itibaren Osmanlý topraklarýna göç eden muhacirleri cetveller
halinde gösteren bir defter de ekler bölümünde grafikler halinde deðerlendirilmiþtir.
Eserin son kýsmýna analitik indeks ve haritalar da eklenmiþtir.
Çalýþmada emeði geçen Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü personeline
teþekkür eder, ilgililere yararlý olmasýný dilerim.

Doç. Dr. Uður ÜNAL
Devlet Arþivleri Genel Müdürü
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Preface
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, Özdemiroðlu 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 importance 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 territory could be left because of the anxieties reflecting to the documents as
7
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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-Ýslam-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 mentioned 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 contagion danger; counting, determiningof expenses and enrolling the works for
people who came sometimes in one day as groups of several thousands of people, and establishing commissions in necessity, can be mentioned among matters reverberated to documents in this chapter.
In the second chapter titled settlement; farms belonging to dynasty and private lands beside state-owned lands were allocated for immigrant settlement. A
special attention was given to harmony of allocated placesfor geographic conditions 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 composed by immigrant placement were planned sometimes as separated villages
8
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and sometimes adjacent neighborhoods. However it can be followed by documents 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 notables 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 violence 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.

Assoc. Prof. Dr. Uður ÜNAL
General Director of State Archives
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ÇERKES VE NOGAY MUHACÝRLERÝNÝN HER TÜRLÜ KOLAYLIK
SAÐLANARAK SÝVAS'A ULAÞTIRILMALARI
Sivas Vilâyeti'nde iskân edilmek üzere deniz yoluyla Samsun'a çýkarýlan
Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin yaþlý, kadýn ve çocuklarý ile eþyalarýnýn arabalarla taþýnmasý, günlüklerinin zamanýnda ödenmesi, yanlarýnda rehber
memûrlar bulundurulmasý gibi kolaylýklar saðlanarak yerlerine ulaþtýrýlmalarý

1

13 Eylül 1859

Ýzmid Kaymakamýyla Canik Mutasarrýfý'na
Zîr-i cenâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye iltica ile memâlik-i hazret-i þâhâne'de
tavattun etmek arzusuyla Dersaâdet'e gelmiþ olan Çerkes ve Nogay muhâcirlerinden Ankara Eyaleti'nde/Sivas iskân olunmak üzere Canik'e altmýþ sekiz
hâne ve altý yüz doksan altý nüfusu þâmil olan Yenem kabilesinin yüz kýrk bir
hâne ve bin dörtyüz on dokuz nüfusdan ibaret olan Subek Hatukay kabilesiyle
seksen dört hâne ve altý yüz altmýþ dokuz nüfusdan ibaret bulunan Hatukay
kabilesinin buradan bahren Samsun'a nakliyle yollarda zahmet ve müzâyaka
çekmemeleri için iki kafile olarak takým takým Ankara/Sivas cânibine sevk ve
isrâ olunmalarý ve bunlarýn içlerinde bazý beð ve ulemâ ve kabilece sâir mütehayyizleri olduðu misüllü hayli nisvân ve sýbyân ve bazý hastalarý dahi bulunduðundan o makûle mütehayyizân ile yürümeðe muktedir olamayan efrâdýn ve
eþya-yý mevcudelerinin rükûb ve tahmili için iktizâsýna göre yollarda her familyaya bârgir ve arabalar verilerek ücretleri mal sandýklarýndan itâ olunmasý
lâzým geleceði misillü burada verilmekde olduðu vechile zükûr ve inâsdan on
beþ yaþýndan yukarý olanlara ikiþer ve aþaðý bulunanlara birer guruþ yemekliklerinin dahi beher gün verdirilmesine mübâþir olmak üzere her kafileye
Þehremaneti Behiyyesi tarafýndan mihmandâr yollu birer memûrun tayini ve
oraya vusûllerinde dahi eyalet-i merkûme hududuna kadar beraber bulunmak
ve yollarda mahall-i beytûtet ve esbâb-ý nakliyelerinin tedârik ve tertibine ve
yemekliklerinin verdirilmesine bakmak üzere azâ-yý meclisden her kafileye
birer memûr terfîk olunmasý ve bunlar vapur veyâhûd münasib Ýzmir kayýklarýyla gönderileceðinden vusûllerinde karaya çýkarýlýp ber-minvâl-i muharrer
hemen sevk ve izâm olunmalarý husûsunun savb-ý þerîflerine iþ‘âr ve yanlarýna
terfîk olunacak memûrlarýn intihâb ve tayiniyle harcýrahlarý verilerek ve muhâ24
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cirîn-i merkûmenin Ýzmir'e kadar lâzým gelen yevmiye yemeklikleri dahi burada peþinen yedlerine itâ olunarak izâmý maddesinin dahi emanet-i müþârünileyha tarafýna havalesi Meclis-i Âlî-i Tanzimat karar-ý müzâkerâtý iktizâsýndan
olup mûcebince keyfiyet müþârünileyhâya bildirilmiþ ve merkûmlarýn takým
takým oraya gönderileceði derkâr bulunmuþ olmaðla ve çünkü bunlar zîr-i sâye-i
hümâ-pîraye-i Saltanat-ý Seniyye'ye rahîl olmuþ bir takým garib ve âciz kimseler
olduðundan haklarýnda icra-yý muâvenet gayret-i insaniyete hizmet ve eser-i
hamiyyet ve fütüvvet olduðu derkâr bulunmaðla muktezâ-yý rüþd ve reviyyetleri
üzere bunlarýn oraya vürûdunda mukaddem evvel be-evvel lâzým gelen memûrlar ile araba ve hayvanâtýn hemen tedârik ve istihzârý ve orada ve esna-yý râhda
beytûtetleri için dahi münasib mahallerin tehyi’esiyle vusûllerinde ber-minvâl-i
muharrer mahall-i mezbûre sevk ve izâmlarý emrinde her türlü teshilât ve
muâvenet ve müzâheretin irâe ve ifâsý husûsuna bezl-i himmet ve sarf-ý
makderet eylemeleri siyâkýnda þukka.
15 Safer sene 1276 [13 Eylül 1859]
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A. MKT. UM, 365/56
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ÇERKES HATUKAY KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNE YARDIM YAPILMASI
Ýstanbul'a gelen Çerkes muhâcirlerinden Hatukay Kabilesi'nin vapurdan çýktýklarý anda içlerinde yalýnayak ve çýplak olanlarý ile sayýlarý 8 bine ulaþan diðer muhâcirlerin muhtaç olanlarýna elbise, hýrka, entari, çizme,
ayakkabý ve çorap verildiðine dair hesap pusulasýnýn
takdim olunduðu

2

2 Ocak 1860

Mukaddem ve muahhar Dersaâdet'e gelen Çerkes muhâcirlerinin içlerinde
yalýn ayak ve çýplak olanlarýna hýrka ve çorap misüllü þeyler itâsý hakkýnda
Þehremaneti Behiyyesi'ne tastîr buyurulan tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleri
üzerine emanet-i müþârünileyhâ'dan bi'l-vürûd Meclis-i Âlî-i Tanzimat'a itâ
buyurulan tezkire kýra’et olundu.
Hulâsa-i me’âlinde bu defa Deraliyye'ye gelen Çerkes muhâcirlerinden
Hatukay Kabilesi'nin elbisesizlerine vapurdan çýkarýldýðý esnada hýrka ve entari
ve çizme ve çorap verilip bahâsý melfûf pusula mûcebince on bir bin üç yüz kýrk
sekiz buçuk guruþa resîde olduðu ve bundan böyle gelecek muhâcirlerin dahi
böyle çýplak ve elbisesizleri olduðu halde kezâlik sefineden çýkarýlýr iken
bi't-tefrik iksâ kýlýnacaðý misüllü Dersaâdet'de mevcud olan sekiz bin beþ yüz
kadar muhâcirin tefrik ve tahrir etdirilmekde olan elbisesizleri tahminen dörtbeþ bine takarrüb edeceðine ve geçen sene altý yüz nefer muhâcire verilmiþ olan
elbise-i þitâiye bahâsý otuz bu kadar bin guruþa bâlið olmuþ idüðüne nazaran
iþbu dört-beþ bin kadar elbisesizlerin lüzûmuna göre iksâ olunmasý haylice
mebâliðe peyveste olacaðý beyânýyla ol bâbda istizân-ý keyfiyet olunmuþ olup
nezd-i ulyâ-yý hikmet-âþinâ-yý Vekâlet-penâhîlerinde müstaðnî-i beyân olduðu
üzere iþbu hicret etmekde olan muhâcirîn zaten giriftâr-ý kemâl-i ye’s ve felâket
olarak çâr nâ-çâr terk-i dâr u diyâr etmiþ ve her tarafdan esbâb-ý ümid ve
imdâdlarý munkatý‘ olup bâb-ý hilâfet-me’âb-ý Saltanat-ý Seniyye Âsitân-ý
þevket-ünvân-ý âlîsine ruhsâyî-i iltica ve emân ile arz-ý hâcet eylemiþ bir takým
bî-vâyegân olduklarýndan ve mâdem ki bunlarýn kabulüne ve emr-i iskânlarý
hâsýl oluncaya deðin þiddet-i ihtiyaclarý derkâr olan masârýf-ý zarûriyelerinin
tesviyesine müsâade-i merâhim-âde-i hazret-i Hilâfet-penâhî sezâvâr buyurulmakda bulunmuþ olduðuna ve ber-vech-i meþrûh elbise ve ayakkabý verilecek
nüfusun ekseriyeti ise nisvân-ý muhâcirîn ile kucaklarýnda ve yanlarýnda bulu27
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nan yalýn ayak ve uryân ve hey’et-i mezellet ve ýstýrablarýný görmeðe tahammül
olunmaz bir takým aceze ve sýbyân olarak bunlarýn yâr u aðyârýn nazar-ý im‘ân
ve dikkatlerine karþý eyyâm-ý þitâda öyle uryân ve nâlân ve bîçare ve sergerdân
býrakýlmamasý ve bu elbise vesâire için verilecek masraf yalnýz eyyâm-ý þitâda
vürûd eden muhâcirlerin çýplak ve elbisesiz olanlarýna mahsûs olarak husûl-i
iskânlarýna deðin daimî ve umûmî bir þey olmadýðý cihetle muhâfaza-i hayat ve
canlarý için muhtac bulunduklarý elbise ve ayakkabý gibi þeyler itâsýyla dahi
eltâf-ý mahsûsa-i hazret-i þehriyâriye mazhariyetleri iktizâ-yý þân-ý merâhimniþan-ý cenâb-ý Tac-dârîden bulunduðuna binâen gerek sâlifü'z-zikr burada
mevcud bulunan ve gerek bundan böyle kýþ içinde gelecek olan muhâcirlerin
ber-minvâl-i muharrer açýk ve çýplak olanlarýna sadaka-i ser-þevket-i efser-i
cenâb-ý tacdârî olmak üzere emsâli misüllü lüzûm-ý hakîkisine göre elbise ve
ayakkabý itâsý tezekkür ve tensib olunmuþ ve mezkûr tezkire pusula-i melfûfesiyle beraber leffen takdim-i pîþgâh-ý âlî-i Âsafâneleri kýlýnmýþ olmaðla
muvâfýk-ý emr u irâde-i aliyye-i Vekâlet-penâhîleri buyurulduðu halde icra-yý
icabý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 5 Cemâziyelâhire sene 1276
es-Seyyid Mehmed Emin Âlî
ve diðer Meclis-i Tanzimat azâlarýnýn mühürleri
*
Fî 14 Ca. sene [12]76 tarihiyle Dersaâdet'e gelen Hatukay Kabilesi elbisesiz
çýplak olduklarýndan mübâyaa olunan eþyanýn mikdârý
Kapamacý Karabet'den mübâyaa olunan
Dört boy entari
birbir üzerine
173 aded
Fî-i beheri 20
guruþ
3460 guruþ

28

Üç boy hýrka
birbir üzerine
191 aded
Fî-i beheri 20
guruþ
3820 guruþ

Sagîr ayakkabý
67 aded
Fî-i beheri 8
guruþ
536 guruþ

Kebîr hýrka ve
entari ve ayakkabý
6 takým
Fî-i beheri 80
guruþ
480 guruþ

KAFKS 2 CILT.qxp

17.12.2012

12:06

Page 29

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Cem‘an yekûn 8296 guruþCem‘an yekûn 8296 guruþ
Mübâyaa olunan ayakkabý

Mübâyaa olunan çorab

Guruþ

Guruþ

Kaba ayak siyah çizme 8 çift
fî-i beheri 30 guruþ

210

Kebîr çorab 38 çift fî-i beheri
5 guruþ

190

Vasat ayak yemeni 16 çift fî-i
beheri 25 guruþ

400

Kaba çorab 9 çift fî-i beheri
4.5 guruþ

40.5

Kaba ayak yemeni ve kýrmýzý
Sagîr çorab 141 çift fî-i
kâtýr 71 çift fî-i beheri 14.5 1029.5
352.5
beheri 2.5 guruþ
guruþ
Kabaca kýrmýzý çocuk çizmesi 28 çift fî-i beheri 15 guruþ

420

Sagîr yemeni ve kâtýr 41 çift
fî-i beheri 10 guruþ

410
583

2469.5
Cem‘an yekûn 11348.5 guruþ

*
Atûfetli efendim hazretleri,
Mukaddem ve muahhar Dersaâdet'e gelen Çerkes muhâcirlerinin içlerinde
yalýn ayak ve çýplak olanlarýna hýrka ve çorap misüllü þeyler itâsý lâzým geldiðine
dair Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme alýnan mazbata melfûfiyle beraber
manzûr-ý me‘âl-i mevfûr-ý hazret-i Mülûkâne buyurulmak için arz ve takdim
olundu.
Me’âlinden müstefâd olduðu vechile bu defa Dersaâdet'e gelen Çerkes
muhâcirlerinden Hatukay Kabilesi'nin elbisesizlerine vapurdan çýkarýldýðý esnada hýrka ve entari ve çizme ve çorap verilerek bahâsý melfûf pusula mûcebince
on bir bin üç yüz kýrk sekiz buçuk guruþa resîde olup bundan böyle gelecek
muhâcirlerin dahi böyle çýplak ve elbisesizleri olduðu halde kezâlik sefineden
çýkarýlur iken bi't-tefrik iksâ kýlýnacaðý misüllü Dersaâdet'de mevcud olan sekiz
bin beþ yüz kadar muhâcirin tefrik ve tahrir etdirilmekde olan elbisesizleri tahminen dört-beþ bine takarrüb edeceðine ve geçen sene altý yüz nefer muhâcire
verilmiþ olan elbise-i þitâiye bahâsý otuz bu kadar guruþa bâlið olmuþ idüðüne
29
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nazaran iþbu dört-beþ bin kadar elbisesizlerin lüzûmuna göre iksâ olunmasý
haylice mebâliðe peyveste olup hicret etmekde olan muhâcirîn zaten giriftâr-ý
kemâl-i ye’s ve felâket olarak terk-i dâr u diyâr etmiþ ve bâb-ý ihsân-ý intisâb-ý
Saltanat-ý Seniyye'ye iltica eylemiþ bir takým bî-vâyegân olduklarýndan ve
mâdem ki bunlarýn kabulüne ve emr-i iskânlarý hâsýl oluncaya deðin þiddet-i
ihtiyaclarý derkâr olan masârýf-ý zarûriyelerinin tesviyesine müsâade-i
merâhim-âde-i hazret-i Hilâfet-penâhî sezâvâr buyurulmakda bulunmuþ
olduðuna ve elbise ve ayakkabý verilecek nüfusun ekseri ise nisvân-ý muhâcirîn
ile kucaklarýnda bulunan uryân bir takým aceze-i sýbyân olarak muhâfaza-i
hayat ve canlarý için eltâf-ý mahsûsa-i cenâb-ý þehriyâri'ye mazhariyetleri iktizâyý þân-ý merâhim-niþan-ý hazret-i Tac-dârîden bulunduðuna binâen gerek burada mevcud olan ve gerek bundan böyle kýþ içinde gelecek olan muhâcirlerin
açýk ve çýplak olanlarýna emsâli misüllü lüzûm-ý hakîkisine göre elbise ve
ayakkabý itâ olunmasý tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u
fermân-ý inâyet-ünvân-ý hazret-i Padiþahî müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise
mantûk-ý celîli infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr
kýlýndý, efendim.
Fî 7 C. sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý ma‘rûza
manzûr-ý âlî-i hazret-i Mülûkâne buyurulmuþ ve ber-minvâl-i muharrer muhâcirîn-i mûmâileyhimin açýk ve çýplak olanlarýna emsâli misüllü lüzûm-ý hakîkisine
göre elbise ve ayakkabý itâ olunmasý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehriyâri iktizâ-yý münîfinden olarak evrak-ý merkûme yine
savb-ý âlî-i Âsafîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 C. sene [12]76 / [2 Ocak 1860]
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ÇERKES VE NOGAY MUHACÝRLERÝNE ÝSKANLARI
GERÇEKLEÞÝNCEYE KADAR YARDIM EDÝLMESÝ
Trabzon ili ve köylerine geçici olarak kabul edilen Çerkes ve Nogay muhâcirlerin iskânlarý gerçekleþinceye kadar 15 yaþ esas olmak üzere
günlük yemek bedeli verilerek muhtaç býrakýlmamasý

3

8 Þubat 1860

Trabzon Valisi Hazretleri’ne
Çerkes ve Nogay muhâcirlerinden ol tarafda bulunan sekiz yüz bu kadar
nüfusun bazýlarý Trabzon'a ve bir takýmý dahi münasib karyelere yerleþdirilmekde olduklarý beyânýyla bunlarýn icab eden yevmiyelerinin kemâkân
itâ veyâhûd þu iskânlarýna kadîm nazarýyla bakýlarak kat‘ olunmasý hakkýnda
vâki‘ olan iþtibâh üzerine istizâný hâvî tevârüd eden mazbata me’âli rehîn-i ilm-i
senâverî olmuþdur.
Ma‘lûm-ý vâlâlarý buyurulduðu üzere bunlarýn bu sûretle iskânlarý þitânýn
hulûlü cihetiyle muvakkat demek olduðuna ve kendileri bir takým aceze ve
garibü'd-diyâr kimseler olduklarýndan hâl-i sefâlet ve müzâyakada býrakýlmasý
merhamet-i seniyyeye muvâfýk olmayacaðýna binâen mukaddemce dahi iþ‘âr
kýlýndýðý vechile sâye-i þevket-vâye-i hazret-i þâhânede muhâcirîn-i merkûmenin husûl-i iskânlarýna kadar kemâ fi's-sâbýk on beþ yaþýndan yukarý olanlarýna ikiþer ve aþaðý bulunanlara birer guruþ yemeklik itâsýyla bir gûne sefâlet ve
zarûret çekdirilmemesi husûsuna itina ve himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.
16 Receb sene 1276 / [8 Þubat 1860]
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NOGAY VE ÇERKES MUHACÝRLERÝN MÝSAFÝR OLARAK KALDIKLARI
YERLERÝN KÝRA BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ
Adana ve Ýzmit'e gönderilen Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin iskânlarý gerçekleþtirilinceye deðin misafir olarak kaldýklarý han, ev ve dükkânlarýn
kira bedellerinin Hazinece karþýlanmasý

4

9 Mart 1860

Huzur-ý me‘âl-i mevfûr-ý hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Li-ecli'l-iskân Adana Eyaleti'ne sevk ve izâm buyurulan Nogay muhâcirleri
meskenlerinin inþâsýyla iskân olununcaya kadar muvakkaten Adana ve Tarsus
ve Mersin'de han ve hâne ve dükkân ve medreselerde ikâme ve ik‘âd olunmuþ
ve olunmakda bulunmuþ olup ancak han ve dükkân sahib ve müste’cirlerinden
bazýlarý muhâcirîn-i merkûmenin ik‘âd olunmasýndan dolayý maðdur olduklarýndan bahisle emsâline tevfikan icarelerinin tesviyesi istidâ olunmuþ ve
muhâcirîn-i mûmâileyhimin icra-yý iskânlarý hakkýnda þeref-vürûd eden talimât-ý seniyyede mûmâileyhimin muvakkaten oturtulduðu han ve dükkân
icarelerinin verilmesine dair bir gûne iþaret olmadýðýndan ne vechile muâmele
olunmak lâzým geleceðinin istifsarýna mecburiyet hâsýl olmuþ olmasýyla bu
bâbda ne vechile muâmele olunmak icab edeceðinden irâde ve iþ‘ârý bâbýnda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 13 Receb sene [12]76
Mutasarrýf-ý Eyalet-i Adana
es-Seyyid Ahmed
*
Makam-ý mu‘allâ-yý cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye
Ýzmid'de müsâfereten ârâm üzere bulunan muhâcirîn-i Çerâkise'nin münasib han ve hânelerde iskânlarý muktezâ-yý irâde-i aliyye'den olup ancak muhâcirîn-i mûmâileyhimin müsâfereten iskânlarýna lüzûmu görünen yetmiþ aded
han odasý ve beþ aded müstakil han ve üç aded kahvehâne derûnlarýna iskân
etdirmiþ ve oda ve han ashâbý bir nevi kisblerinden dûr olduðuna ve zarûret
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çekmemeleri ma‘delet-i seniyye iktizâsýndan bulunduðuna mebnî iskânlarý
ibtidâsýndan hîn-i hurûclarýna deðin birer mikdâr ücret-i mutedile verilmesi
irâde-i aliyye-i vekâlet-penâhîlerine menût olmaðla istizân-ý hâl ma‘razýnda
takdim-i mazbata-i kemterânemize ibtidâr kýlýnmýþdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 14 Receb sene [1]276
Kaymakam-ý Livâ-i Ýzmid
Ömer Tufan ve diðer azâlarýn mühürleri
*
Adana mutasarrýfý saâdetli paþa cânibinden ve Ýzmid Meclisi'nden vârid
olup Meclis-i Tanzimat'da kýra’et olunan tahrirât ve mazbata müeddâlarýnda
Adana ve Ýzmid'e gönderilen Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin husûl-i iskânlarýna deðin müsâfereten ikâme olunduklarý han ve hâne ve dükkânlarýn ashâbý
bedel-i icârlarýnýn itâsý istidasýnda bulunduklarýndan bahisle icabý istizân olunmuþ olup sâye-i adalet-vâye-i hazret-i þâhânede muhâcirîn-i merkûmenin
hükûmet marifetiyle ikâme olunduklarý han ve hâne ve dükkânlar ashâbýna
münasib mikdâr kira i‘tasý umûr-ý tabiiyeden ve verilecek bedel-i icârýn derece-i
itidâli tecavüz etdirilmeyerek münasibi vechile tesviyesi lâzýmeden olmasýyla
meclisce mikdârý bi't-tayin Emvâl Sandýðý'ndan itâsý husûsunun Adana ve Ýzmid
mutasarrýflarý saâdetli paþalara cevaben iþ‘âr ve Hazinece tesviye-i icabý keyfiyetinin dahi Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne tavsiye ve izbâr buyurulmasý tezekkür
olunmuþ ve zikrolunan tahrirât ve mazbata leffen takdim-i pîþgâh-ý sâmî-i
Sadâret-penâhîleri kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 10 Þaban sene 1276
[Mühür]
Meclis-i Tanzimat

*
Atûfetli efendim hazretleri,
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da kaleme alýnýp melfûfâtýyla beraber manzûr-ý âlî
buyurulmak için arz ve takdim kýlýnan bir kýt‘a mazbata me’âlinden müstefâd
olduðu vechile Adana ve Ýzmid'e gönderilen Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin
husûl-i iskânlarýna deðin müsâfereten ikâme olunduklarý han ve hâne ve
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dükkânlarýn ashâbý bedel-i icârlarýnýn itâsý istidasýnda bulunup sâye-i adaletvâye-i hazret-i Mülûkâne'de bunlara münasib mikdâr kira itâsý umûr-ý tabiiyeden ve verilecek bedel-i icârýn derece-i itidâli tecavüz etdirilmemesi dahi
lâzýmeden olduðundan meclisce mikdârý bi't-tayin Emvâl Sandýðý'ndan itâsý
husûsunun Adana ve Ýzmid mutasarrýflarý saâdetli paþalara iþ‘ârýyla Hazinece
tesviye-i iktizâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise
de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahi müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 15 Þ. sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ihtirâm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle mezkûr mazbata ve melfûfât manzûr-ý me‘âl-i mevfûr-ý hazret-i Mülûkâne buyurulmuþ ve
husûs-ý mezbûrun tezekkür ve istizân buyurulduðu vechile mutasarrýf-ý mûmâileyhimâya iþ‘ârýyla Hazinece tesviye-i iktizâsýnýn nezâret-i müþârünileyhâya havalesi
müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden olarak mezkûr mazbata ve melfûfât yine savb-ý âlî-i Âsafîlerine
iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 16 Þ. sene [12]76 / [9 Mart 1860]
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Ý. DH, 453/29979
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ÝSTANBUL'DAKÝ MUHACÝRLERE YENÝBAHÇE'DE BARAKALAR
YAPTIRILMASI
Ýstanbul'da sayýlarý sekiz-on bine ulaþacak olan muhâcirler için kýþ basmadan
Yenibahçe semtinde barakalar yapýlmasý

5

4 Kasým 1860

Ticaret Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘lûm-ý vâlâlarý buyurulduðu üzere Dersaâdet'e peyderpey vürûd
etmekde olan muhâcirîn bir yandan tayin olunan mahallere gönderilmekde ise
de diðer cânibden dahi yenileri gelmekde ve bu hâl ile mevsim-i þitâda sekiz-on
bin mikdârý nüfus bulunacaðý mülâhaza kýlýnmakda olduðundan bunlardan iki
bin nüfusun Dârülfünûn'da ikâmesiyle kusûrlarý için Yenibahçe vesâir mahall-i
münasibede hafif keresteden koðuþ þeklinde üstü muþamma‘lý barakalar inþâsý
Muhâcir Komisyonu reisi devletlü paþa hazretleri tarafýndan ifade olunarak bu
sûret Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da dahi bi't-tasvib icabý derdest icra olunduðundan
reis-i müþârünileyh ile bi'l-muhâbere ol vechile lâzým gelen mahallere de muktezî görünen barakalarýn inþâsý zýmnýnda icabýnýn icrasýna himmet buyurmalarý
lâzým geleceði beyânýyla tezkire.
19 Rebîülâhir sene 1277 / [4 Kasým 1860]
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A. MKT. MHM, 199/17
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SÝVAS'TA ÝSKÂN EDÝLEN ÇERKESLERE EV ÝNÞA EDÝLDÝÐÝ
Osmanlý Devleti'ne sýðýnarak göç eden Çerkes muhâcirlerinin kendilerinin
seçtikleri Sivas Uzunyayla'da iskân edilerek inþâ edilen evlere yerleþtikleri,
Tenus, Aþud ve Kangal kazâlarý halký, idareci ve ileri gelenlerinin
bu husûstaki katkýlarýnýn takdir edilmesi gerektiði

6

10 Kasým 1860

Rabbimiz teâlâ ve takaddes hazretleri veliyyü'n-nimet-i bi-minnetimiz
veliyyü'n-nimet-i âlem olan Padiþahýmýz efendimiz hazretlerini mâ-tala‘atü'þþems ve'l-kamer serîr-i gerdûn-masîr-i tâcdârî ve zýll-ý zalîl-i tûbâ-misîl Hilâfetpenâhîlerin mefârik-i kâffe-i âlemiyânda ebed-sâyebân buyursun âmîn. Zîr-i
cenâh-ý re’fet-penâh-ý Saltanat-ý Seniyyelerine iltica etmiþ olun muhâcirîn-i
Çerâkise'nin emn ü istirahatleri esbâb-ý hasenesinin istikmâliyle beraber intihâb
edecekleri mahallerde icra-yý iskân ve tavattunlarý husûsuna irâde-i merhametâde-i hazret-i memâlik-i perverîde erzân ve þâyân buyurula geldiði misillü muhâcirîn-i merkûmeden Sivas havâlisine vürûd edenler haklarýnda taraf-ý eþref-i
sâmîlerinden dahi ifâ-i merasim-i mehmân-nüvâziye maa'r-riâye bunlarýn intihâb
etmiþ olduklarý Uzunyayla nâm mahalle yapýlacak hânelerin suver-i inþâiyyesinde
medâr-ý yüsr-i suhûlet olmak ve masârýf-ý inþâiyyesi muahharan cânib-i mîrîden
tesviye kýlýnmak üzere münasib kazâlara bi't-taksim ol vechile azâ-yý meclis ve
ahalisi bulunduklarýmýz Tenus kazâsýnýn hissesine musîb olan on beþ hâne sâye-i
seniyyelerinde matlûba muvâfýk olarak bi'l-imal muhâcirîn-i merkûme yerleþdirilmiþ ve arz u beyândan müstaðnî olduðu üzere muhâcirîn-i merkûme
Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’d-devamýmýzýn misafirleri demek olup dâr u diyârlarýný terk etmiþ olmalarýndan dolayý bunlar istihsal-i esbâb-ý hoþnudiyet ve istirahatlarýna çalýþýp çabalamak sûretleri farîza-i zimmetden olduðuna mebnî sâye-i
kudret-vâye-i hazret-i þâhânede bir hizmet-i cemîle-i müftehire olmak üzere
hanehâ-yý merkûmenin masârýf-ý inþâiyyesi olan ber-vech-i tahmil itâ buyurulacak mebâliðin cümlemizin kemâl-i þevk-i hâhiþleriyle cânib-i mîrîye teberru‘an
terk olunmuþ olmakla ol vechile kabulü emrinde istihsal-i müsâade-i seniyyeye
himem-i aliyye-i mekârim-kârîlerinin erzân u þâyân buyurulmak niyâzý bâbýnda
ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Müdür-i Nahiye-i Tenus
Seyyid Yusuf

Nahiye Meclisi üyeleri ile baðlý köylerin
muhtar ve imamlarýnýn mühürleri
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*
Pîþgâh-ý Âlî-i Cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý âciz-i kemterîleridir ki,
Cenâb-ý hâlik-i bî-enbâz, cemî‘-i cihân-ý zýl-endâz ve adalet-sâz olan veliyyü'nnimet-i bî-minnetimiz þehriyâr-ý âlem-nüvâz efendimiz hazretlerinin serîr-i
þevket-masîr-i mülûkânelerin mâ-tala‘atü'þ-þems ve'l-kamer erîke-pîrâ-yý celâdet
ve zýll-i zalîl-i adîmü'l-misîl kiþver-güþâyilerime kâffe-i bendegâne haklarýnda
revnak-týrâz u müzeyyen buyursun âmîn.
Zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet ederek li-ecli'liskân Sivas Eyaleti'ne sevk ve izâm buyrulan muhâcirîn-i Çerâkise'nin ber-muktezâ-yý irâde-i aliyye intihâb-kerdeleri olan Uzunyayla nâm mahalle sâye-i kudretvâye-i hazret-i tâcdâride hâneleri imâr ve inþâ olunmuþ ve hanehâ-i mezkûrenin
esmân-ý vâký‘asý cânib-i Hazine-i Celîle'den itâ kýlýnmak talimât-ý seniyye-i anîfe
ahkâm-ý celîlinden bulunmuþ ise de mezkûr Uzunyayla nâm mahalle inþâ olunmuþ olan hânelerden Kangal ve Aþudu kazâlarý hisseleri bulunan beþ aded
hânelerin esmân-ý vâký‘ýasý bir hizmet-i memdûha-i müftehire olmak üzere bir
tarafdan teþvik ve tergîb olunarak mücerred kendi hâhiþleriyle Hazine-i Celîle'ye
terk ve teberru‘ ile kabulü niyâzýnda bulunduklarýna dair bu kere kazâeyn-i
mezkûreteynden tevârüd eden bir kýt‘a mazbata-i umûmî manzûr-ý me‘âlî-nüþûr-ý
haydarâneleri buyurulmak üzere leffen takdim-i pîþgâh-ý ulyâ-yý hazret-i Vekâletpenâhîleri kýlýnmýþ ve kazâeyn-i mezkûreteyn müdür ve hanedân ve ahalilerinin
doðrusu bu sûretle bilâ-teþvik vuku‘bulan hizmet ve gayretleri þâyân-ý tahsin ve
takdir bulunduðu misillü kazâeyn-i mezkûreteyn Baðdad Caddesi üzerinde vâki‘
olup mürûr ve ubûrun ve husûsuyla þu muhâcirîn-i Çerâkise'nin ez her cihet istihsal-i esbâb-ý istirahat ve âsâyiþleriyle hüsn-i imrâr ve emniyetleri husûslarýna
müdürü bulunan ref‘etli Abdurrahman Efendi âcizleri dahi fevkalâde gayret ve
sadâkat etmekde olduðu nümâyân bulunmuþ ve iþbu iâne-i âcizânelerinin karîn-i
cây-ý kabul buyurulmak esbâb-ý icabiyesinin icrasýna müsâade-i merhamet-âde-i
cenâb-ý veliyyü'n-ni‘amileri erzân ve þâyân buyurulmak bâbýnda ve her halde emr
u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Rebîülâhir sene [12] 77 / [10 Kasým 1860]
Mutasarrýf-ý
Eyalet-i Sivas es-Seyyid
Ahmed Hamdi
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A. MKT. MHM, 435/43
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Þeyh Þamil (1797-1871)
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SÝLÝSTRE'DE ÇERKES VE KUBAN MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN HALKIN
YARDIMIYLA EV ÝNÞA EDÝLEREK GIDA YARDIMI YAPILDIÐI
Silistre kazâsýnýn köylerinde iskân edilen Çerkes ve Kuban muhâcirleri için ev
inþâ edilerek kazâ kaymakamý ve yerli halk tarafýndan gýda yardýmý yapýldýðýndan, durumun gazetelerde ilân edilmesi, kaymakam ile halkýn Sadâret
makamý tarafýndan taltif edilmesi

7

19 Aralýk 1860

Cânib-i Seniyyü'l-Cevânib-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Çerkes ve Kuban muhâcirlerinden mukaddemâ Silistre Kazâsý'nda vâki‘
Gülpýnar ve Uðurlu karyelerinde iskân olunan kýrk beþ hâne ile muahharan
kurâ-yý sâireye yerleþdirilmiþ olan muhâcirîne Silistre Kaymakamý saâdetli
Ýbrahim Paþa hazretleriyle sâir ahali tarafýndan verilmiþ olan erzak-ý
mütenevvialarýyla inþâ kýlýnan kýrk sekiz bâb hâne esmânýnýn meccânen terk
olunduðu beyânýyla kabulüne müsâade-i seniyye erzân buyurulmasý istidâsýna
dair bu kere mahallinden gelen bâlâsý defterli mazbata leffen takdim-i pîþgâh-ý
âlî-i cenâb-ý sadâret-penâhileri kýlýnmýþ olmaðla ind-i âlî-i Sadâret-penâhilerinde karîn-i tahsin buyurulduðu halde teþviken keyfiyetin vâsýta-i cerâyid ile
ilân ve ol bâbda tahsini hâvî emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhilerinin
dahi mahalline irsâli zýmnýnda inâyet ve ihsân buyurulmasý temennâ-yý mahsûsasýyla tasdî‘a cür’et olunmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 5 Cemâziyelâhir sene 1277 / [19 Aralýk 1860]
Memûr-ý muhâcirîn
Nusret
*
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Yemþenli Nahiyesi
Hatab Yumurta Mum Fasulye Soðan
Araba Aded Kýyye Kýyye Kýyye

Tuz
Kýyye

Asel
Kýyye

Revgan-ý
Bulgur
sade
Kýyye
kýyye

Dakîk
Kýyye

Karye-i Yenice-i
Fýndýklý

18

3600

3

54

30

30

12,5

22.5

37.5

945

Karye-i Þahinci

18

3000

3

50

25

25

10

21

35

987

Karye-i Kovanlýk

18

1200

3

20

9

6

10

9

15

292.5

Karye-i Keçideresi

18

2800

3

35

21

21

10,5

17.5

28

683

Karye-i Azablar

18

4800

3

55

33

33

22

26.5

33

1073.5

91

15400

15

214

119

118

61

96.5

148,5

3981

Karye-i Eðerci

19

2400

3

30

18

18

12

15.5

21,5

585

Karye-i
Recebkuyusu

19

3200

3

40

24

24

16

20

27

775

Karye-i
Tekyederesi

19

2400

3

30

18

18

12

15

21

585

Karye-i
Terskondu

19

1200

3

15

9

9

6

7

10

292

Karye-i Koçiler

19

2400

3

30

18

18

12

15

21

585

186

27000

30

359

206

205

119

169

250

6803

Karye-i Ýsa

19

2400

3

30

18

18

12

15

21

585

Karye-i Hardalý

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Karvan-ý
sagîr

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Karvan-ý
kebîr

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Veli

19

800

3

10

6

6

4

5

7

195

281

38600

45

504

293

292

177

240

350

9629
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52

Karye-i Kalaycý

19

3200

3

40

24

24

16

20

28

780

Karye-i Parecik
Armutlusu

19

4800

6

60

36

36

24

27

42

1170

Karye-i Köse Aydýn

19

2800

3

35

21

21

14

21

35

697

Karye-i Kötekli

19

1600

3

20

12

12

8

10

14

390

Karye-i Zarbýh

19

2800

3

55

21

21

14

17

24

682

395

53800

63

694

407

406

253

335

493

13338

Karye-i Kaynarca-i
kebîr

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Tekye

19

2000

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Dobramirizir

19

1600

3

20

12

12

8

10

14

390

Karye-i Kuyucak

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Küçük
Ahmedler

19

2000

3

25

15

15

10

12

17

487

490

65000

78

834

491

490

309

403

589

16066

Karye-i Gürgenli

19

1600

3

20

12

12

8

10

14

290

Karye-i Kadý

19

2800

3

35

21

21

14

17

24

682

Karye-i Köseler

19

2400

3

30

18

18

12

15

21

585

Karye-i Fýndýklý

25

3000

3

42

24

24

12

18

30

720

Karye-i Kerenci

25

3000

4

42

24

24

12

18

30

720

597

77800

94

1003

590

589

367

481

708

19063
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Karye-i Karasulular

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Kanâre
Nusreddin

25

3000

4

42

24

24

12

18

30

720

Karye-i Umur

25

2000

4

28

16

16

8

12

20

480

Karye-i Mürsel

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Karakýþla

25

3500

4

49

28

28

14

21

35

840

722

89300

114

1164

682

681

413

550

823

21823

Karye-i Abdulahad

25

2000

4

28

16

16

8

12

20

480

Karye-i Temirci-i
Atik

25

2500

4

35

20

20

10

15

25

600

Karye-i Hayran

25

1500

4

21

22

12

6

9

15

360

Karye-i Çýrpýca
Karaagaç

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Gölpýnar

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

847

98300

134

1290

764

753

449

604

913

23983

Karye-i Nusreddin-i
Bâlâ

25

3500

4

49

28

28

14

21

35

840

Karye-i Karaahmed

25

2000

4

28

16

16

8

12

20

480

Karye-i Bazergân

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Yemþenli

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Hisarlýk

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Bâki
Kuyusu

25

1500

4

21

12

12

6

9

15

360

Karye-i Kýranlýk

25

3500

4

49

28

28

14

21

35

840

162

1500

884

873

509

694

1022 113300

1063 27583
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Topcu Nahiyesi
Yumurta Soðan
Aded Kýyye

54

Tuz
Kýyye

Bulgur Peynir Fasulye Asel
Kýyye Kýyye Kýyye Kýyye

Revgan-ý
Dakîk
sade
Kýyye
kýyye

Karye-i Avdallar

300

48

75

105

120

120

210

50

900

Karye-i Hýzýr Aþýk

---

10

10

---

20

10

20

12

350

Karye-i Eðincik

---

50

25

35

40

40

70

18

600

Karye-i Küçük
Akpýnar

100

6

12

---

25

60

40

11

700

Karye-i Soyaklý

---

5

12

---

24

43

30

10

513

400

119

134

140

229

273

370

101

3063

Karye-i Hýzýr Çelebi

---

5

10

---

12

10

---

5

320

Karye-i Diþbudak

150

25

3

---

35

50

3

30

1000

Karye-i Çelebi

75

13

16

---

20

30

15

15

480

Fýrýldan Karyesi

37

7

8

---

10

15

7

7

24

Karye-i Kurtpýnarý

300

---

32

---

32

32

64

13

968

962

169

203

140

338

410

459

171

5855

Karye-i Kara
Abdullah

---

5

10

---

30

9

15

4

605

Karye-i Sarý Nebi

---

12

5

---

15

6

15

3

330

Karye-i Kaybular

145

10

15

---

20

30

5

4

580

Karye-i Karaagaç-ý
sagîr

---

5

10

---

---

9

5

4

300

Karye-i Bayram
Pýnarý

---

35

24

---

28

28

33

24

1200

1107

236

267

140

431

492

532

210

8870
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Karye-i Esirci

---

27

20

---

15

24

20

14

500

Karye-i Karaagaç-ý
kebîr

---

3

5

---

10

10

---

7

270

Karye-i
Kocaoðullarý

---

36

30

---

40

26

33

30

710

Karye-i Çayýr
Mahallesi

40

---

17

---

51

27

42

24

825

Karye-i Kilisacýk

---

---

17

---

25

26

20

12

535

1147

302

356

140

572

605

647

297

11710

Karye-i Topcu

---

8

8

---

4

11

---

4

182

Karye-i Koçmar

---

---

48

---

120

120

---

48

1440

Karye-i mezbûr

---

---

32

---

41

45

---

23

540

Karye-i Kuyucak

200

31

50

---

40

63

10

50

1950

Karye-i Kavurga

---

20

---

100

20

40

50

30

850

1347

361

494

240

797

884

707

452

16672

Karye-i Koyunlu

---

12

8

10

18

20

15

8

270

Karye-i
Karacaevhad

---

15

50

---

25

40

50

20

1020

Karye-i Arabacý

---

---

4

---

---

15

---

1

72

Karye-i Davudlar

100

---

4

8

4

4

9

5

150

1447

388

560

258

844

963

781

486

18184
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Nahiye-i Ýflatar

56

Fasulye
Kýyye

Tuz
Kýyye

Revgan-ý
sade
kýyye

Dakîk
Kýyye

Karye-i Þahinler

40

---

13

600

Karye-i Paþabâlî

12

12

15

339

Karye-i Hotalca

9

8

7

162

Karye-i Akpýnar

13

11

15

350

Karye-i Soðucak

11

10

8

210

85

41

58

1661

Karye-i Kýzýlcýklý

9

8

7

162

Karye-i Göleler

10

8

13

280

Karye-i Avlaklý

10

8

8

257

114

65

86

2360

Pare Karyesiyle
Kalaycý Karyesi
Hâne 2

Umur ve Mürsel
karyeleri
Hâne 1

Baraklar ve
Þahinci ve
Kovanlýk karyeleri
Hâne 1

Karvan-ý sagîr ve
kebîr karyeleri
Hâne 1

Yenice-i Fýndýklý
karyesi
Hâne 1

Hasançi ve
Temürci ve Ýskender karyeleri
Hâne 1

Bazergân ve
Çukur karyeleri
Hâne 1

Kuru Orman ve
Kýþla karyeleri
Hâne 1

Köse Aydýn
Karyesi
Hâne 1

Kerim Kapusu ve
Kara Ahmed ve
Baki Kapusu
karyeleri
Hâne 1

Küçük Ahmedler Nusreddin-i Bâlâ
ve Gürgenli ve
ve Divân-ý Yusuf
Karakýþla karyeleri
karyeleri
Hâne 1
Hâne 1
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Galibçe Karyesi
Hâne 1

Baþpýnar ve
Karaðac ve
Malkoç karyeleri
Hâne 1

Karasulular
Karyesi
Hâne 1

Kaynarca-i Kebîr
ve Zarnýc karyeleri
Hâne 1

Gerenci ve
Dinikler Karyesi
Hâne 1

Köseler Karyesi
Hâne 1

Kanâre
Nasrueddin
Karyesi
Hâne 1

Braçova ve Yeni
karyeleri
Hâne 1

Kuyucak Karyesi
Hâne 1

Ali Halife ve
Mansûr karyeleri
Hâne 1

Kokarca ve
Eðerçi karyeleri
Hâne 1

Abdulahad ve
Kapaklý karyeleri
Hâne 1

Deveci ve Hacý
karyeleri
Hâne 1

Azablar Karyesi
Hâne 1

Kranova Karyesi
Hâne 1

Kuzgun Karyesi
Hâne 1

Ulah Karyesi
Hâne 1

Mirlan Karyesi
Hâne 1

Temürci-i Cedîd
Karyesi
Hâne 1

Kozluca Karyesi
Hâne 1

Çamurlu Karyesi
Hâne 1

Koçiler Karyesi
Hâne 1

Aliman Karyesi
Hâne 1

Beðlik Karyesi
Hâne 1

Kanlý Karyesi
Hâne 2

Kýranlýk Karyesi
Hâne 1

Gýrlýçe Karyesi
Hâne 2

Kaynarca-i sagîr
Karyesi
Hâne 2

Holtana Karyesi
Hâne 2

Ýsa Karyesi
Hâne 1

Yekûn-ý hanehâ:
Aded
Çerkes muhâcirleri için Gölpýnar Karyesine inþâ olunan

26

Muhâcirîn-i merkûme için Uðurlu Yurtluðu'na inþâ olunan

22
48
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Yekûn:
Hatab

Yumurta

Peynir

Mum

Fasulye

Soðan

Tuz

Asel

Sade

Bulgur

Nahiye-i Yemþenli

1022 113300 000

162

1500

884

873

509

684

1063 27583

Nahiye-i Topcu

0000 001447 844

000

0963

388

560

781

486

0258 18184

Nahiye-i Ýflatar

0000 001447 844

000

0963

388

560

781

486

0258 18184

1022

162

2577

1272

1498

1290

1266

1321

114747

844

Dakîk

48127

Silistre Kaymakamý saâdetli paþa hazretleri taraflarýndan iâne sûretiyle itâ
buyurulan
Kabile-i mezkûr reisi Þemaf Beð'e
verilen

Refîki diðer beðe verilen

Bârgir

Kara sýðýr

Öküz

Ýnek

Öküz

1 re’s

1 re’s

1 çift

1 çift

1 çift

Kabile-i mezkûre umûmen taksim ve itâ olunan meblað: 1500 guruþ.
Çerkes ve Kuban muhâcirlerinden mukaddemâ gelip el-hâletü hâzihî
Silistre'de Yemþenli Nahiyesi'nde vâki‘ Gülpýnar ve Uðurlu nâm karyelere
müceddeden hâne inþâsýyla iskân olunmuþ olan kýrk beþ hâne ile sâir kurâya
iskân olunan muhâcirlere geçen sene muvakkaten ve müsâfereten Yemþenli ve
Topcu ve Ýflatar nahiyelerinin bazý kurâlarýna yerleþdirilmiþ olduklarý sýrada
nevâhi-i merkûme ahalisi taraflarýndan muktezâ-yý hamiyyetleri üzre itâ olunmuþ olup mikdârý bâlâ-yý mazbata-i âcizânemizde ber-vech-i müfredât gösterilmiþ olan erzak-ý mütenevvia ile saâdetli kaymakamý paþa hazretleri taraflarýndan itâ olunan nukûd vesâire ve Yemþenli Nahiyesi ahalisinin mezkûr karyelere
müceddeden inþâ eylemiþ olduklarý kýrk sekiz bâb hâneleri sâye-i ihsân-vâye-i
hazret-i Padiþahide bi'l-iftihâr meccânen terk etmiþ olduklarýndan keyfiyetin
arz ve inhâ olunmasý ahalî-i merkûma niyâz ve istidâ eylemiþ olmalarýyla beyâný hâl makamýnda takdim-i mazbata-i âcizânemize ibtidâr kýlýndý.
Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 15 Cemâziyelevvel sene [1]277
Silistre Kaymakamý
ve Kaymakamlýk Ýdare Meclisi azâlarýnýn mühürleri
58

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:48

Page 59

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

59

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:49

Page 60

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

60

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:49

Page 61

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

61

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:50

Page 62

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

62

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:51

Page 63

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

A. MKT. UM, 443/28
63

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:51

Page 64

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN ÝSKANINDAN DOLAYI DENÝZLÝ
KAYMAKAMLIÐI'NA GÖNDERÝLEN TAKDÝR YAZISI
Daðýstan muhâcirlerinden elli yedi hânelik grubun yerleþtirilerek fakir olanlarýna ekmek bedeli verildiði, iki yüz elli hânelik grubun ise misafir olarak mahalle
ve köylere taksim edilmek sûretiyle barýndýrýldýðýndan Sadâret makamýnýn
Denizli kaymakamlýðýna hitâben göndermiþ olduðu takdir yazýsý

8

21 Þubat 1861

Denizli Kaymakamý izzetli Rauf Bey'e
Daðýstan muhâcirlerinden ve Veli Efendi takýmýndan mukaddemâ ol tarafa
gönderilmiþ olan elli yedi hâne iki yüz nüfus muhâcirînin hüsn-i iskân ve
îvâlarýyla içlerinde fukarâdan bulunanlara yevmî yarýmþar kýyye nân-ý azîz itâ
kýlýndýðý misillü Zekeriya ve Hacý Ýbrahim ve Ali efendiler takýmlarýndan olarak
vürûd eden iki yüz elli hâne bin nüfusu mütecâviz muhâcirînin dahi eyyâm-ý þitâ
münasebetiyle evvel-bahar hulûlüne deðin müsâfereten mahallât ve kurâya taksimiyle kezâlik yevmî yarýmþar kýyye nân-ý azîz itâ olunmakda ve bunlara muktezî olan sâir me’kûlât ve meþrubât dahi ahalice ehl-i servet taraflarýndan iâne
olarak verilmekde idüði ifadesine dair fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]277 tarihli
vârid olan tahrirâtýnýz me’âli ma‘lûm olmuþ ve Muhâcir Komisyonu reisi
devletlü paþa hazretleriyle dahi muhâbere olunmuþdur.
Muhâcirîn-i merkûmenin þimdilik ol sûretle yerleþdirilip zarûretden
vikâyeleri emrinde vuku‘a gelen muâvenet ve gayret-i eser-i hamiyyet ve
lâzýme-i insaniyet olarak bâ‘is-i mahzûziyet olmuþ ve bunlarýn bi-mennihî'lKerîm hulûl-i evvel-baharda talimât-ý mersûle ahkâmýna tevfikan sürat-i hüsn-i
iskân ve îvâlarý lâzýmeden bulunmuþ olduðu beyânýyla þukka.
10 Þaban sene 1277 / [21 Þubat 1861]
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ÇERKES, KUMUK VE ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN YÝYECEK
BEDELLERÝNÝN ÖDENEREK MANÝSA'DAN BOLU'YA
GÖNDERÝLMELERÝ
Manisa sancaðýna gönderilen Kabartay kabilesine mensup olan muhâcirler
ile Kumuk ve Çeçen muhâcirlerden Ýstanbul'a dönen yirmi beþ hânelik
nüfusun, Bolu sancaðýnda akrabalarýnýn yanýnda iskân isteklerinin
kabul edilerek bu süre içinde günlük yiyeyecek
bedellerinin ödenmesi

9

23 Mayýs 1861

Makam-ý Âlî-i Hazret-i Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Kabartay kabilesinden olup akdemce li ecli'liskân Ýzmir Eyaleti'ne sevk ve izâm olunup oradan dahi Manisa Sancaðý'na gönderilerek geçenlerde avdet etmiþ olan Kumuk ve Çeçen muhâcirleriyle
Dersaâdet'e gelmiþ olan yirmi beþ hâne doksan bir nüfusun Bolu Sancaðý
dahilinde iskân etdirilmiþ olan Talustan Efendi takýmýndan akraba ve müteallikâtlarý olup onlarýn nezdinde usûl-i cedîde üzere iskân ve îvâlarýyla hitâm-ý
iskânlarýna deðin yevmiyelerinin itâsý husûsu hocalarý Ýbiþ ve Hamza efendiler
tarafýndan istidâ ve istirham olunmuþ olmaðla ber-mûceb-i istidâ bunlarýn usûl-i
müttehize-i cedîdeye tevfikan sürat-i hüsn-i iskân ve îvâlarýyla husûl-i iskânlarýna kadar yevmiyelerinin itâsý husûsunu âmir Bolu ve hüsn-i imrâr ve izâmlarý
için dahi Ýzmir kaymakamlarýna hitâben iki kýt‘a emirnâme-i sâmî-i hazret-i
Sadâret-penâhîlerinin tastîr buyurulmasý komisyon-ý âcizânemizde mütâlaa ve
tezekkür kýlýnmýþ ise de icra-yý muktezâsý mücerred re’y ve irâde-i aliyye-i hýdîv-i
âzamilerine mütevakkýf olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 13 Zilkâde sene [1] 277 / [23 Mayýs 1861]
Hâfýz

66

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:52

Page 67

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

A. MKT. NZD, 355/19
67

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:52

Page 68

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

KÜTAHYA'DA BULUNAN MUHACÝRLERE EV YAPIMINI YERLÝ HALKIN
ÜSTLENDÝÐÝ
Kütahya Sancaðý'nda yerleþtirilen muhâcirlerin evlerinin yapýlmasýný yerli
halkýn üstlenmesinin, Sadâret makamý tarafýndan memnuniyetle
karþýlandýðýnýn ilgililere bildirilmesi

10

20 Temmuz 1861

Kütahya Kaymakamý Nebil Paþa Hazretleri'ne
Kütahya Sancaðý'nda bulunan muhâcirîn için lüzûmu olan hânelerin bir
iâne-i mahsûsa olmak üzere emr-i inþâsý ahali tarafýndan taahhüd olunduðu
ifadesini þâmil fî 25 Zilhicce sene [12]77 tarihiyle müverrahan tevârüd eden
tahrirât-ý þerîfeleri me’âli ma‘lûm-ý muhibbî olmuþ ve beraber olan pusula dahi
görülmüþdür. Ahali-i mezbûrenin bu sûretle vuku‘a gelen gayretleri mâye-i
asliyelerinde merkûz olan hamiyyet eseri olarak bâ‘is-i tahsin ve mahzûziyet
olmuþ ve sûret-i hâl komisyon-ý mahsûsa dahi bildirilmiþ olmaðla keyfiyet-i
memnuniyetin lâzým gelenlere beyân ve tebliði husûsuna himmet etmeleri
siyâkýnda þukka.
Muhâcir[în] Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Kütahya'da bulunan muhâcirîn için lüzûmu olan hânelerin meccânen inþâsý
ahali tarafýndan taahhüd olunduðu ifadesine dair Kütahya kaymakamý saâdetli
paþa tarafýndan mevrûd tahrirât melfûf pusula ile manzûr-ý devletleri buyurulmak üzere leffen tesyîr ve tahsini hâvî cevabnâme-i senâveri tasdîr kýlýnmýþ
olmaðla beyân-ý hâl siyâkýnda tezkire.
12 Muharrem sene 1278 / [20 Temmuz 1861]
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ÇERKES BESTAN KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNÝN MEDRESE
TÝPÝ EV ÝSTEÐÝ
Bolu Sancaðý Düzce Kasabasý'nda iskân edilen Çerkes Bestan kabilesi
muhâcirleri için inþâ edilen evlerin bir kýsmýnýn
medrese tipinde yapýlmasý isteði

11

20 Aðustos 1861

Bolu Kaymakamý Hamdi Efendi'ye
Yazýldý fî 13

Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Bestan kabilesi takýmýndan olup Bolu
Sancaðý'nda Düzce kasabasýnda iskân olunmak üzere gönderilen muhâcirîn için
otuz bâb hâne inþâ olunduðu misüllü diðer inþâsý lâzým gelen yirmi bâb hânenin
dahi kireç ve kereste vesâiresi mevcud ise de bunlar henüz inþâ olunmamýþ ve
mezkûr hânelerin emsâli vechile inþâsýndan sarf-ý nazarla medrese kýlýklý yapýlmasýna meclisce ruhsat verilmiþ idüðinden bahisle küsûrunun dahi mukaddemce inþâ olunan hâneler misüllü inþâsýna ruhsat itâsý hakkýnda muhâcirîn-i
merkûmeden Gazo'nun oðlu Davud nâm kimse tarafýndan bâ-arzuhal
vuku‘bulan istidâ üzerine keyfiyet Muhâcir[în] Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
lede'l-muhâbere siyâk-ý istidâya nazaran zikr olunan yirmi hânenin derdest inþâ
idüði anlaþýldýðýna binâen bunlarýn mukaddemce inþâ olunan otuz hâneye tatbikan inþâsý münasib olacaðý cevaben ifade olunmuþ olmaðla ol vechile
iktizâsýn[ýn] icrasýna mübâderet eylemeniz siyâkýnda þukka.
13 S. sene [12]78 / [20 Aðustos 1861]
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SARAY KAZÂSI'NDA MUHACÝR ÝSKÂN EDÝLEN YERDE CÂMÝ
ÝNÞASININ HAYIRSEVERLER TARAFINDAN ÜSTLENÝLDÝÐÝ
Tekirdað Saray Kazâsý'nda muhâcir iskân edilen yerde 380 hâne yapýlarak
beldeye Padiþahýn isminin verildiði, bazý iyilikseverler tarafýndan câmi
yapýlmasýnýn da Takvim-i Vekâyi ve Cerîde-i Havâdis ile
lân edilmesinin uygun görüldüðü
14 Ocak 1862

12

Atebe-i Ulyâ-yý Hazret-i Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Mukaddem ve muahhar makam-ý vâlâ-yý hazret-i vekâlet-penâhîlerine
takdim kýlýnan ma‘rûzatda beyân olunduðu üzere Tekfurdaðý Sancaðý dahilinde
kâin Saray Kazâsý'nda vâki‘ muhâcirîn iskâný için Manika nehriyle diðer mahallerinde inþâsý muktezâ-yý irâde-i aliyyeden olan üç yüz seksen hâneye vâki‘ olan
istirham üzerine nâm-ý nâmî-i hazret-i tâcdârî tesmiye kýlýnmasý husûsuna
müsâade-i seniyye-i hazret-i Þehinþahî müteallik ve þeref-sunûh buyurulmuþ
olduðuna binâen þu nimet-i azîmenin teþekkürü olarak ikdâm-ý tam etdirilip
teveccühât-ý sâmî-i veliyyü'n-ni‘amîleri semere-i feyz-behresiyle hanehâ-yý
mezkûrenin resîde-i hadd-i hitâm olmasýna þunda yedi-sekiz kadar hâne
kalarak o dahi sâye-i ma‘mûriyet-vâye-i hazret-i mülûkânede ahd-i karîbde tekmîl olmasý eltâf-ý Ýlâhiye'den mütemennâ-yý âcizî bulunmuþdur.
Kaldý ki hanehâ-i mezkûrede iskân etdirilecek muhâcirînin üç-dört yüz
mikdâr nüfus-ý zükûru bulunduðu ve böyle bir kasaba-i cesîmede câmi‘-i þerîf
inþâsý lâzým olduðu cihetle ahali-i sekenin edâ-yý salât-ý hamsede zarûret çekeceklerinden, bihî "... men câ’e bi'l-haseneti..." âyet-i kerîmesinden istibþâr olunan müjde-i girân-bahadan hissemend-i ecr-i cezîl olmak üzere câmi‘-i þerîf-i
mezkûrun inþâsý zýmnýnda lâzým gelenlere teþvikât-ý icabiye ifâsýyla lüzûm olan
kereste ve malzeme-i hanehâ-i mezkûre için istihzâr olunan þeylerden tesviye
ve tefrik olunduðu misillü dülger-i ücurât ve yevmiyeleri hanehâ-i mezkûre
inþâsýna memûr Çorlu Kazâsý eþrâf-ý vücûhundan hamiyyetli Eyüb Aða ve üzerine konulacak olan on beþ bin aded kiremit sülale-i Cengiziye'den Saray
Kazâsý'na tâbi Edir karyesinde mukîm fütüvvetli Kýrým Giray tarafýndan bir
hizmet-i müftehire olmak üzere meccânen taraflarýndan itâsýna taahhüd
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etdirilip ol bâbda taraf ý âcizâneme bi'l-irsâl leffen takdim-i pîþgâh-ý me‘âlî-iktinâh-ý hýdîv-i âzamileri kýlýnmýþ olan þukkalarý mütâlaasýndan keyfiyet rehîn-i
ilm-i âlî-i rahîmâneleri buyuruldukda kendilerinin taltifi istirham olunmuþ
olmaðla muvâfýk-ý irâde-i aliyye-i dâver-i efhamileri buyurulduðu halde mûmâileyhimanýn þu sûretle vâki‘ olan gayretleri mahzûziyet-i âlîyi mûcib olduðu
beyânýyla Takvim-i Vekâyi ve Cerîde-i Havâdislere tab‘ olunmasýna ihsân buyurulduðu halde hem câmi‘-i þerîf-i mezkûrun çarçabuk inþâsýna ve hem de mütebâkî kalan hânelerin ahd-i karîbde ikmâline bâ‘is olmuþ olacaðý derkâr buyurulmuþ olmaðla icra-yý icabý bâbýnda ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 23 Cemâziyelâhir sene [1]278
Kaymakam-ý Livâ-i
Tekfurdað
Mehmed Þakir
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Aded
191
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Tekfurdaðý Sancaðý'nda kâin Saray Kazâsý'nda muhâcirîn iskân olunan
mahalle masârýfý bazý ashâb-ý hamiyyet taraflarýndan tesviye olunmak üzere
inþâsý taahhüd kýlýnan bir bâb câmi‘-i þerîfden dolayý bazý ifadeyi hâvî livâ-i
mezkûr kaymakamýnýn tahrirât-ý vâridesi melfûfâtýyla beraber manzûr-ý vâlâlarý
buyurulmak için leffen irsâl kýlýnmaðla icabýnýn icra ve ifadesi husûsuna himmet
buyurmalarý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kýlýndý.
Fî 5 Receb sene [1]278
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u irâde-i âlî-i hýdîv-i âzamileri ve melfûf tahrirât ve evrak-ý
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sâire müeddâsý rehîn-i îkân-ý çâkerî olmuþdur.
Zikrolunan câmi-i þerîf masârýfýnýn ol vechile ashâb-ý hamiyyet taraflarýndan taahhüd kýlýnmasý þâyân-ý takdir mevâddan olmasýyla keyfiyetin Takvim-i
Vekâyi ve Cerîde-i Havâdis nüshalarýna derc ve ilânýyla taltifi hâvî bir kýt‘a
emirnâme-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîri mütevakkýf-ý emr u
irâde-i aliyye-i dâver-i efhamileri bulunmuþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 13 Receb sene [1]278 / [14 Ocak 1862]
Ýzzet
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DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN ÞEYH ÞAMÝL'E KEFÝL OLARAK HACCA
GÝTMESÝ ÝÇÝN ÝZÝN TALEPLERÝ
Daðýstan ve Çerkes muhâcirleri olduklarýný ifade eden kiþilerin verdikleri dilekçelerde, vefatýndan sonra Rusya'da kalacak ailesinin hýrýstiyanlaþmasýndan
korkan Þeyh Þamil'in hacca giderek Medine'ye yerleþmek isteðine kefil
olunduðu belirtilerek kendilerine de hac görevini yerine getirmek için
izin verilmesini istedikleri

13

16 Nisan 1862

Mübârek rikâb-ý kamer-tâb-ý hazret-i hüsrevâneye yekdiðerine merbût biri
Daðýstan ve Çerâkise muhâcirîni tarafýndan ve diðeri yalnýz Daðýstan muhâcirlerinden bazý fukara kimesneler imzasýyla mümzâ iki kýt‘a Arabî arzuhalin baþka
baþka hulâsa-i tercümesidir.
Þeyh Þamil Efendi bendelerinin gâye-i maksadý hacc-ý þerîfe azîmet ve
Medine-i Münevvere'de ilâ âhiri'l-ömr nüsk ü ibadet etmek niyet-i hayriyesinde
olmaðla Lillâh ve Resûl aþkýna olsun bu maksadýna müsâade-i þâhâneleri erzân
buyrulduðu sûretde tarafýndan mugâyir-i rýza bir hareket zuhûr etmeyeceðine
iþbu muhâcirîn-i Çerâkise ve Daðýstanî kullarý kâfil olup kefâlet-i Padiþahâneleri
erzân buyrularak kendisiyle hanedâný Moskovlu'dan taleb ve celb buyrulmasýna
müsâade-i merâhim-âde-i þehinþahileri þâyân buyrulduðu halde þeyh-i mûmâileyh tarafýndan uygunsuz bir hareket zuhûrunda mûmâileyhi tutub hâk-pây-ý
þâhânelerine teslim edeceðimizi taahhüd ederiz ve mûmâileyh kendi vefatýndan
sonra ýyâl ve evlâdý o tarafda kalarak tanassur edeceði mülâhaza ve havfýndan
nâþi mûmâileyh her nasýl olur ise olsun Memâlik-i Saltanat-ý Seniyye'ye gelmekliðine çare-cû olmakda can feda etmeði ihtiyâr etmiþ olduðu muhât-ý ilm-i
merâhim-ârâ-yý hazret-i cihân-dârileri buyuruldukda her halde emr u fermân
þevketlü kudretlü Padiþah-ý âlem-penâh efendimiz hazretlerinindir.
Fukârâ-yý arzuhalin hulâsaten tercümesidir
Hacc-ý þerîfe niyet etmiþ Daðýstan fukarasý kullarýndan olup Beytullah'a
azîmet için hâlimize merhameten muâvenet-i hazret-i Þâhânelerini rica ve zât-ý
merahim-âyât-ý hüsrevâneleri tevfikât-ý ilâhiyesine mazhar ve ümmet-i Ýslâm'a
mu‘în ve yâver olmalarý da‘avâtýný merfû‘-ý bârgâh-ý Hüdâ kýlýndýðý muhât-ý ilm-i
âlem-ârâ-yý þâhâneleri buyuruldukda.
[16 Nisan 1862]
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78

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

18:55

Page 79

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

OSMANLI ÞEHZÂDELERÝNÝN ÇERKES MUHACÝRLERÝNE YARDIMLARI
Osmanlý þehzâdelerinin Çerkes muhâcirlerine yardým olmak üzere 35 bin
kuruþu Sadâret makamý kanalýyla Muhâcirin Komisyonu'na
teslim etdiklerine dair pusula

14

23 Ocak 1864

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Devletlü, necâbetli efendiler hazerâtý taraflarýndan muhâcirîn-i Çerâkise'ye
iâne olmak üzere itâ olunup ol bâbda terkîm kýlýnan bir kýt‘a pusula ile beraber
tesyîr-i savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri kýlýnan otuz beþ bin guruþun Muhâcirîn
Komisyonu'na teslim etdirilmesi müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i hazret-i Þehinþahî mantûk-ý münîfinden bulunmuþ olmaðla
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 13 Þaban sene 1280 / [23 Ocak 1864]
*
Guruþ
Devletlü, necâbetlü Murad Efendi hazretleri taraflarýndan

15 000

Devletlü, necâbetlü Reþad Efendi hazretleri taraflarýndan

10 000

Devletlü, necâbetlü Burhaneddin Efendi hazretleri tarafýndan

05 000

Devletlü, necâbetlü Nureddin Efendi hazretleri cânibinden

05 000
35 000
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ASKERÎ DEPOLARDA BULUNAN BAZI LÜZÛMSUZ ESKÝ ELBÝSE VE
AYAKKABILARIN MUHACÝRLERE DAÐITILMASI
Askerî depolarda bulunan bazý lüzûmsuz eski elbise ve ayakkabýlarýn, çoðunluðu çýplak ve periþan olarak gelmekte olan muhâcirlere daðýtýlmak üzere
Sinop, Samsun ve Trabzon iskelelerinden gönderilmesi

15

24 Ocak 1864

Makam-ý Vâlâ-yý Müsteþarî-i Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Atûfetli efendim hazretleri,
Evvelki gün takdim kýlýnan ma‘rûzât-ý âcizânemde beyân kýlýndýðý vechile
muhâcirlerin ekserisi yeni doðmuþ çocuklarýna kadar üryan ve periþan
gelmekde ve ahalinin iktidarsýzlýðý cihetiyle muâveneten iksâlarý müte‘assir
olarak telefât ve vefeyâtlarý vuku‘bulmakda olduðundan ve sunûf-ý asâkir-i
hazret-i þâhâne depolarýnda bazý bî-lüzûm ve köhne elbise ve ayakkaplarý bulunacaðý me’mûl olarak pek fersûde bile olsa yine bunlarýn iþine yarayacaðýndan
o misillü þeyler bulunduðu halde bunlarýn pek biçare olanlarýna memûrîn-i
mahalliye marifetleriyle tevzi‘ olunmak üzere þu mevsimde Sinob ve Samsun ve
Trabzon iskelelerine irsâl etdirilmesi mümkün ve münasib olur ise taraf-ý eþref-i
hazret-i zýllullâhiye bu yüzden dahi da‘avât-ý hayriyyeyi câlib olacaðýna mebnî
min gayr-ý haddin arz ve ihtar hasbe'l-ubûdiye cür’et olunduðu muhât-ý ilm-i âlî-i
merhamet-kârîleri buyuruldukda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 18 Receb sene 1280 ve fî 17 Kanûn-ý evvel sene [12]79

es-Seyyid
Ali Rýza
*
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Daire-i
Umûr-ý Dahiliye
Aded: 114

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Samsun'da bulunan muhâcirîn için elbise-i atîka-i askeriyeden biraz þey
gönderilmesi ifadesine dair Atûfetli Rýza Efendi hazretlerinin vürûd eden
tahrirâtý leffen irsâl kýlýndý ve bunlardan bu kere komisyona gönderilen
elbiseden mümkün olduðu halde bir mikdârýnýn dahi oraya irsâli münasib olacaðýndan iktizâsýnýn icrasýyla tahrirât-ý merkûmenin iâdesi menût-ý himmet-i
behiyeleridir.
Fî 5 Þaban sene [1]280 ve fî 2 Kânûn-ý Sâni sene [12]79
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîleri ve melfûf tahrirât
müeddâsý rehîn-i îkân-ý çâkerânem olmuþdur. Eðerçi Varna ve Trabzon
taraflarýna haylice elbise ve eþya gönderilmiþ ise de onlarýn bunlara fâ’idesi olamayacaðý derpîþ olunarak bunlar ile Sinob'da olanlar için dahi haylice elbise ve
eþya tertib olunup üç dört gündür iskeleye indirilmiþ ise de vapur bulunamadýðýndan kaldý. Bugün-yarýn gidecek vapurlarýyla irsâl olunacakdýr. Ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 14 Þaban sene [1]280 ve fî 11 Kânûn-ý Sâni sene [12]79 / [24 Ocak 1864]
Vecîhi
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KASTAMONU EYALETÝ, BOZOK KAYMAKAMLIÐI VE KENGÝRÝ
SANCAÐI MUHACÝRLERÝ HAKKINDA MUHACÝRÝN KOMÝSYONU ÝLE
SADÂRET ARASINDA YAPILAN YAZIÞMALAR
Abazýh Kabilesi'nden gelecek muhâcirler için Kastamonu Eyaleti'nden yer tesbiti yapýlmasý istendiði / Çerkeslerin Besni kabilesi muhâcirlerinin günlük
bedelleri için Bozok kaymakamlýðý ile yazýþma yapýldýðý / Kengiri Sancaðý'na tâbi Bucura Kazâsý kaymakamlýðýnýn, muhâcirler için
sarfolanan para hakkýnda tahrirât gönderdiði

16

23 Nisan 1864

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Abazýh Kabilesi'nden gelecek muhâcirîn için ne mikdâr arazi-i hâliye bulunabileceðinin istiþ‘ârýna dair gönderilen tahrirâta cevaben Kastamonu Eyaleti
meclis-i kebîrinden mevrûd mazbata leffen irsâl kýlýnmýþ olmaðla sûret-i iþ‘âra
nazaran iktizâsýnýn icrasý menût-ý himmet-i sâmiyeleridir.
Bu dahi
[Abazýh Kabilesi'nden gelecek muhâcirîn için ne mikdâr arazi-i hâliye
bulunabileceðinin istiþ‘ârýna dair gönderilen tahrirâta cevaben Kastamonu
Eyaleti meclis-i kebîrinden mevrûd mazbata] Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve
Besni Kabilesi'nden Arslan Bey takýmýnýn verilmemiþ olan yevmiyeleri hakkýnda gönderilen istilâmnâmeye cevaben Bozok kaymakamlýðýndan mevrûd
tahrirât melfûf-ý mazbata ile beraber.
Bu dahi
[Abazýh Kabilesi'nden gelecek muhâcirîn için ne mikdâr arazi-i hâliye
bulunabileceðinin istiþ‘ârýna dair gönderilen tahrirâta cevaben Kastamonu
Eyaleti meclis-i kebîrinden mevrûd mazbata] Kengiri Sancaðý'na tâbi Bucura
Kazâsý müdürü esbak Mehmed Ýzzet Aða tarafýndan muhâcirîn için sarf olunan
iki bin guruþdan dolayý gönderilen istilâmnâmeye cevaben livâ-i mezbûr kaymakamlýðýndan mevrûd tahrirât.
16 Zilkâde sene 1280 / [23 Nisan 1864]
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ANKARA'YA GÖNDERÝLEN ÇERKES MUHACÝRLERÝNE YOL BOYUNCA
GÜZEL MUÂMELE GÖSTERÝLDÝÐÝ
Ýskan edilmek için Ankara'ya gönderilen Çerkes muhâcirlerinin Kastamonu'dan geçerken gördükleri güzel muâmeleden Sadâret makamýnca
memnuniyet duyulduðu

17

21 Haziran 1864

Kastamonu Eyaleti Mutasarrýflýðý'na ve Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'ne
Li-ecli'l-iskân Ankara'ya sevk olunan muhâcirîn-i Çerâkise'nin
Kastamonu'dan mürûrlarýnda icra kýlýnan muâmele-i cemîlenin tafsilâtýna dair
cevaben ve fî 25 Zilhicce sene [12]80 tarihiyle müverrahan vârid olan tahrirât-ý
saâdetleri mezâyâ-yý ma‘lûm-ý muhibbî oldu. Bunlar dûçâr olduklarý kedûret-i
celâ-yý vatan üzerine Devlet-i Aliyye-i müebbedenin zýll-ý zalîl-i merhamet ve
sahâbet-i seniyyesine sýðýnarak Memâlik-i Mahrûse'ye iltica ve muhâceret
etmekde bulunduklarý cihetle haklarýnda muâmelât-ý teshiliyenin îfasý lâzýmeden ve binâenaleyh ol bâbda izhâr edilen ikdâmât bu kâideye ve merkezin
marzî-i mahsûsuna muvâfýk hâlâtdan olarak istilzâm-ý memnuniyet etmekle
ba‘d-ezîn dahi hemîþe hüsn-i icra-yý levâzým-ý reviyyet-mendîye himmet olunmasý siyâkýnda þukka-i muhlîsî terkîm kýlýndý.
[Li-ecli'l-iskân Ankara'ya sevk olunan muhâcirîn-i Çerâkise'nin
Kastamonu'dan mürûrlarýnda icra kýlýnan muâmele-i cemîlenin tafsilâtýna dair]
Kastamonu Eyaleti Mutasarrýflýðý'ndan gelen cevabnâme leffen irsâl ve memnuniyeti hâvî mahalline tahrirât-ý senâverî tastîr ve isbâl kýlýnmýþ olmaðla
beyân-ý hâl siyâkýnda tezkire.
16 Muharrem sene 1281 / [21 Haziran 1864]
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RUSLARDAN ALMIÞ OLDUÐU MADALYAYI TERKEDEN ÇERKES SAT
OÐLU HALÝL’E MECÝDÝYE NÝÞANI VERÝLMESÝ
Altýkesek kabilesinden Sat oðlu Halil, Rusya Devleti'nden almýþ olduðu
madalyayý terk ettiðinden, kendisine beþinci rütbeden
Mecidiye Niþaný verilmesinin uygun görüldüðü

18

24 Ekim 1864

Makam-ý Celîl-i Hazret-i Vekâlet-penâhî'ye
Re’sen
25
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Aziziye Sancaðý dahilinde vâki‘ Mesudiye Kazâsý'nda meskûn muhâcirînden
ve Altýkesek Kabilesi'nden Sat oðlu Halil Efendi'nin mukaddemâ Rusya Devleti
tarafýndan hâiz olup bu kere terk etmiþ olduðu madalya ile bu mukâbelede
beþinci rütbeden bir kýt‘a Mecidiye Niþan-ý zîþâný inâyet ve ihsân buyurulmak
ricasýnda livâ-i mezbûr meclisinden mevrûd mazbata aynen ve leffen takdim
kýlýnmýþ ve yine livâ-i mezbûrda meskûn muhâcirînden zevât-ý ma‘lûmenin
hâmil olduklarý Rusya niþanlarýný terk etmeleri üzerine mükâfâten kendilerine
beþinci ve dördüncü rütbelerden birer kýt‘a Mecidiye Niþaný ihsân buyurulmuþ
olduðuna nazaran mûmâileyhin dahi ol vechile sadr-ý ubûdiyyet ve sadâkatinin
telmî‘i re’y ve irâde-i merâhim-âde-i âlî-i vekâlet-penâhîlerine mütevakkýf
bulunmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 3 Cemâziyelevvel sene [12]81 ve fî 22 Eylül sene [12]80

Vali-i Eyalet-i Sivas
Mehmed Reþid
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Aziziye Sancaðý dahilinde vâki‘ Mesudiye Kazâsý'nda meskûn muhâcirînden
Sat oðlu Halil Efendi mukaddemâ Rusya Devleti tarafýndan almýþ olduðu
madalyayý bu kere terk eylediðine mebnî kendisine bir kýt‘a niþan-ý ziþân ihsân
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buyurulmasý ifadesine dair Sivas valisi sâbýk devletlü paþa hazretlerinin vârid
olan tahrirâtý ve melfûf mazbata ve mezkûr madalya ile beraber arz ve takdim
kýlýndý. Zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet ve ibrâz-ý
âsâr-ý sadâkat edenler þimdiye kadar birer sûretle mazhar-ý mükâfât-ý seniyye
olduklarý gibi mûmâileyhin dahi beþinci rütbeden bir kýt‘a Mecidiye niþan-ý âlîsi
ihsânýyla taltifi merhûn-ý müsâade-i seniyye görünür ise de ol bâbda her ne
vechile emr u fermân-ý cenâb-ý þehinþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise
ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu,
efendim.
Fî 22 Ca. sene 1281
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý ma‘rûza
ve mezkûr madalya manzûr-ý âlî-i hazret-i þehriyârî buyurulmuþ ve mûmâileyhe
rütbe-i mezkûreden bir kýt‘a Mecidiye Niþan-ý âlîsi itâsý isabet-efzâ-yý sünûh ve
sudûr buyurulan emr u irâde-i inâyet-âde-i hazret-i þehinþahî mantûk-ý münîfinden olarak zikrolunan evrak ve madalya yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine
iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 23 Ca. sene 1281 / [24 Ekim 1864]
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Ý. DH, 530/36681
93

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:00

Page 94

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

KARESÝ'DE ÇERKES MUHACÝRLERE HALK TARAFINDAN YAPILAN
YARDIMIN TAKVÝM-Ý VEKAYÝ'DE ÝLAN EDÝLMESÝ
Karesi Sancaðý Kebsud-Balat kazâsýnda iskân edilmekte olan Çerkes muhâcirlerinin nakil ve ev yapýmý masraflarý ile karþýlýksýz verilen tarla ve tohumluklar halk tarafýndan karþýlandýðýndan kazâ müdürünün taltif
edilerek halkýn hizmetlerinin Takvim-i Vekayi'de ilân edilmesi

19

4 Ocak 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Karesi Sancaðý dahilinde kâin Kebsud ma‘a Balat Kazâsý'nda hâl-i iskâna
konulan muhâcirîn-i Çerâkise'nin Bandýrma'dan nakilleri masârýfâtý ve
yapdýrýlan hâneler ve meccânen verilen tarla ve tohumluk esmâný olarak ahali
tarafýndan icra edilen iânenin iki yük altmýþ bin sekiz yüz seksen buçuk guruþa
bâlið olduðuna ve bu bâbda müdür-i kazânýn taltifi lüzûmuna dair Necib Efendi
tarafýndan mevrûd þukka melfûfâtýyla beraber irsâl-i sûy-ý vâlâlarý kýlýnmýþ
olmaðla meblað-ý mezbûrun cerîde-i mahsûsaya kaydolunarak ahalinin
hidemât-ý ma‘rûzasý emsâli misillü Takvim-i Vekâyi'e derc ile ilân olunmak
üzere evrak-ý meb‘ûsenin iâdesine himmet buyurmalarý siyâkýnda tezkire.
6 Þaban sene 1281 / [4 Ocak 1865]
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ÝSTANBUL MUHÂCÝRÎN KOMÝSYONUNUN BEÞ SENELÝK HESAP
ÝBRA CETVELÝ
1859-1865 yýllarý arasýnda görev yapan Muhâcirîn Komisyonu'na Hazine-i
Âmire ile Openhaym Kumpanyasý ve hayýrseverler tarafýndan yapýlan nakdî
yardýmlarýn yýllara göre daðýlýmýný gösteren cetvel

20

6 Mayýs 1867

Muhâcirîn Komisyonu'nun ibtidâ-yý teþkili olan yetmiþbeþ senesi Kanûn-ý
sâni ibtidâsýndan feshi tarihi olan seksen bir senesi Teþrin-i sâni gayetine deðin
beþ sene bir on bir ay zarfýnda komisyon-ý mezkûre zimmet kayd ile Hazine-i
Âmire-i Celîle'den ve Openhaym Kumpanyasý tarafýndan ve bazý ashâb-ý
hamiyyet taraflarýndan nakden ve havaleten ve iâneten itâ olunan ve müddet-i
mezkûrede sarfiyâtý olup bi'd-defeât bâ-irâde-i seniyye mahsûb kýlýnan
mebâliðin mikdârýný mübeyyin hulâsasýdýr.
MAKBUZÂT
Maliye Hazinesi'nden Ýtâ Olunan
Guruþ

96

Para

Yetmiþ beþ senesi

900000

Yetmiþ altý senesi

2819907

Yetmiþ yedi senesi

1254760

20

Yetmiþ sekiz senesi

321559

20

Yetmiþ dokuz senesi

554265

20

Seksen senesi

680000

Seksen bir senesi

1000358

20

Openhaym Kumpanyasý'ndan havaleten itâ
olunan seksen senesi

2777676

20

Openhaym Kumpanyasý'ndan havaleten itâ
olunan seksen bir senesi

207614

20

Bazý Ashâb-ý hamiyyet ve servet taraflarýndan
iâneten itâ olunan

2147447

3
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MEDFÛ‘ÂT
A‘dâd-ý sinîn

Guruþ

Para

Yetmiþ beþ senesi

0743913

18

Yetmiþ altý senesi

3659333

Yetmiþ yedi senesi

1633931

Yetmiþ sekiz senesi

0336886

Yetmiþ dokuz senesi

0616886

9

Seksen senesi

3888061

10

Seksen bir senesi

1863804

30

12662758

27

0000856

16

12663615

3

Mevcud-ý sandýk olup bâ-pusula-i zimmet 13
Aðustos sene [12]82 tarihiyle teslim-i Hazine
olunan

Muhâcirîn-i Çerâkise iânesi vesâire olarak Openhaym Kumpanyasý'na teslim olunan 9.542.316 guruþ 30 paradan muhâcirîn-i merkûme masârýfý için
havalesi icra kýlýnan, 9.523.246 guruþ 30 para ile inde'l-muvâzene mevcudu
görünen, 19070 ve akçe baþý olarak ilave edilen 19500 guruþ 5 para ki, cem‘an
38576 guruþ 5 paranýn kumpanya-i mezkûrdan bâ-zimmet tahsiliyle Hazine-i
Celîle'ye teslimi muâmelesinin icrasý zýmnýnda tahsilat ve keyfiyet ma‘lûm
olmak ve havalât-ý murakkama Muhâcirîn Komisyonu'na zimmet kaydýyla
komisyonun muhâsebât-ý umûmiyesi sýrasýnda ilave olunmak için Maliye
muhâsebeleriyle mevcud olan makbuz senedleri red ve çekilen havaleleri ahz
olunarak muâmele-i câriyenin kat‘iyyen rü’yet olunduðu bilinmek üzere
kumpanya-i mezkûr cânibine diðer ilmuhaberleri verilmekle ber-minvâl-i
muharrer keyfiyet ma‘lûm olmak ve havalât-ý merkûm Muhâcirîn
Komisyonu'na zimmet kaydýyla komisyonun muhâsebât ý umûmiye sýrasýna
ilave olunmak için 2 M. sene [12]84 tarihiyle Eshâm-ý Umûmiye Emaneti
tarafýndan mevrûd ilmuhaber battala vaz‘ olunmuþdur.
[6 Mayýs 1867]
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SOÐUCAK ÝSKELESÝ'NE GÖÇ ÝÇÝN GELECEK ÇERKES MUHACÝRLERE
RUS MAKAMLARINCA KOLAYLIK SAÐLANMASI
Çerkes muhâcirlerin, Kafkasya'da kalan akrabalarýnýn Osmanlý topraklarýna
göçlerine Rus makamlarý tarafýndan izin verilmesi üzerine nakil için
Soðucak Ýskelesi'ne yelkenli vapurlar gönderilerek gelecek
muhâcirlere kolaylýk saðlanmasý istekleri

21

29 Aðustos 1867

Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'den fî 29 Aðustos sene 1867 tarihiyle
Rusya Sefâreti'ne gönderilen takririn sûret-i tercümesidir.
Geçen Teþrin-i sâninin yirmi dördü tarihiyle taraf-ý sefirânelerine gönderilen takrir-i âcizide beyân kýlýndýðý üzere Saltanat-ý Seniyye Kafkasya
Kaymakamlýðý'nýn tavsiyesine mebnî Çerkes muhâcirlerinden ekserisinin
Kafkasya'da bulunan akrabalarýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceretlerine
müsâade olunmasý hakkýnda vâki‘ olan istidâlarýný kabul etmiþ idi. Bu familyalarý nakl için Soðucak Ýskelesi'ne bir takým yelken vapur sefineleri gönderileceðinden mezkûr familyalarýn iskeleye muvâsalatlarýna kadar hükûmet-i
mahalliye tarafýndan muâvenât ve teshilâtýn icrasý husûsunun iktizâ edenlere
tavsiye ve iþ‘ârý hakkýnda masrûf-ý himmet-i sefirâneleri mütemennâdýr.
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HR. TO, 494/128
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22

ZÝÞTOVÝ, NÝÐBOLU, PLEVNE VE LOFÇA KAZÂLARINDA ÝSKÂN EDÝLEN
ABAZALARIN ÝHTÝYAÇLARININ ÖNCEDEN YERLEÞTÝRÝLEN TATAR VE
NOGAY MUHACÝRLERÝNÝN ÖÞÜR GELÝRLERÝYLE
KARÞILANABÝLECEÐÝ
Ziþtovi, Niðbolu, Plevne ve Lofça kazâlarýnda iskân edilen Abaza muhâcirlerinin ihtiyacý olan araba, saban, günlük yiyecek, çift öküz, hastahâne ve
ev yapýmý masraflarýnýn Hazine'ye yük olmaksýzýn, önceden iskân edilen
Tatar ve Nogay muhâcirlerinden saðlanan öþür gelirleri ile
karþýlanabileceði
25 Eylül 1867

Makam-ý celîl-i Sadâret-i uzmâ'ya
Geçende vürûd eden iki bin sekiz yüz hâne ve sekiz bin bu kadar nüfus
Abaza muhâcirlerinin Ziþtovi ve Niðbolu kazâlarýnda vâki‘ mîrî sivâdlarýyla
Plevne ve Lofça kazâlarýnda arazisi mütehammil olan köylere iskâný kararlaþdýrýlarak iktizâ eden hâneleri yapýlmakda olmasýyla sâye-i me‘âlî-vâye-i
hazret-i þâhânede muhâcirin-i merkûmenin esbâb-ý iskâniyeleri karîben ikmâl
olunur ise de bunlarýn bir an evvel ziraate baþladýlmasý hem kendilerince ve
hem de Hazinece menâfi‘i mûcib olacaðýndan ve bu da âlât ve edevâtýnýn tanzimine mütevakkýf bulunduðundan bunlar için lüzûmu olan öküz ve çift âlât ve
edevâtýnýn þimdiden tedârik ve itâsý ve mukaddemleri Tatar ve Çerkes muhâcirleri için üç hâneye bir çift öküz verilmiþ ise de bu öküzler üç hâne arasýnda
mahv u telef olarak hiçbir fâidesi olamadýðýndan ve evvelki sene vilâyetin mevâki‘-i ma‘lûmesinde iskân olunan muhâcirîne familya itibariyle verilen öküzlerin
hüsn-i isti‘mâl olunduðu görüldüðünden þimdi Abaza muhâcirlerine verilecek
öküzlerin dahi ol nisbet ve kâideye tevfikan familya itibariyle tevzi‘i icab-ý hâl
ve maslahatdan bulunmuþ olduðuna ve sekiz bin bu kadar nüfus muhâcir
lâ-ekal bin familya demek idüðine binâen þu halde bunlar için lüzûmu olan bin
çift öküz ve ol mikdâr araba ve sabanýn esmâný on beþ yük guruþ derecesine
varacaðý tahmin ve hesab edilmiþ ve iþbu Abaza muhâcirlerinin tayinât-ý
yevmiyeleri ve inþâ edilmekde olan hâneleri masârýfý ol bâbda þâyân buyurulan
müsâade-i seniyye mûcebince Mal Sandýðý'ndan tesviye olunmakda ise de
vilâyet dahilinde iskân olunup müddet-i iskâniyeleri üç seneyi tecavüz etmiþ
olan muhâcirînden istihsal olunan aþâr hâsýlâtý bâ-irâde-i seniyye muhâcirîn
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fukarasýnýn yevmiye ve tayinâtýyla çift edevâtýna vesâir levâzýmâtýna ve bunlar
için inþâ olunan hastahâneler masârýfýna karþýlýk ittihâz olunarak seksen iki
senesi Martýndan beri muhâcirîn masrafý Mal Sandýklarý'ndan kaldýrýlýp
komisyon marifetiyle muhâcir aþârýndan tesviye olunmakda ve tasarruf olunan
yüzde kýrký dahi yine muhâcirîn menâfi‘i için Memleket Sandýklarý'na vaz‘
edilmekde olduðu halde iþbu seksen üç senesi hâsýlâtýnýn feyz ve bereketi
cihetiyle muhâcirînin hâsýlât-ý öþriyesinden masârýf-ý mukarrere çýkdýkdan
sonra on beþ yük guruþ tahmin olunan öküz ve çift edevâtý masârýfýnýn tesviyesine dahi kifâyeti me’mûl bulunmuþ olduðundan ve kifâyet etmeyecek olsa bile
sâir masârýfâtdan ve Menâfi Sandýklarý'na konulacak mikdârýndan tenkîs ve
ifâsý dahi mümkün idüðinden iþbu masârýfýn Hazine-i Celîle'ye tahmil olunmayarak oradan tesviyesi ve evvelki muhâcirlere edevât-ý zer‘iyyelerinin ikmâli için
geçen sene muhâcir hâsýlâtýndan mübâyaa olunan beþ yüz elli dört buçuk çift
öküzden baþka bu sene dahi Tulca taraflarýndaki muhâcirler için mahallinden
lüzûm gösterilen yüz çift öküz esmânýnýn dahi kezâlik hâsýlât-ý merkûmeden
te’diyesi miyâne-i âcizânemizde kararlaþdýrýlarak komisyon-ý mahsûs marifetiyle ifâ-yý muktezâsýna ibtidâr olunmuþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 4 Cemâziyelevvel sene [12]84 ve fî 22 Aðustos sene [12]83 / [3 Eylül 1867]
Vali-i Vilâyet-i Tuna
Midhat
ve diðer Vilâyet Meclisi azâlarýnýn mühürleri
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Tuna Vilâyeti'ne gönderilen sekiz bin bu kadar nüfus Abaza muhâcirleri
münasib kazâ ve karyelere yerleþdirilerek iktizâ eden hânelerin yapýlmakda
olmasýyla sâye-i me‘âlî-vâye-i hazret-i þâhânede esbâb-ý iskâniyeleri karîben
ikmâl olunacak ise de bunlarýn bir an evvel ziraate baþladýlmasý zýmnýnda lüzûmu olan çift hayvanâtýyla edevâtýn þimdiden tedârik ve itâsý ve bunun dahi
muhâcirîn-i merkûmeye familya itibarýyla tevzi‘i icab-ý maslahatdan bulunmuþ
ve sekiz bin bu kadar nüfus bin familya demek olarak þu halde lüzûmu olacak
hayvanât vesâirenin esmâný on beþ yük guruþ derecesine varacaðý tahmin ve
hesab edilmiþ ve muhâcirîn-i merkûmenin tayinât-ý yevmiyeleri ve hâneleri
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masârýfý Mal Sandýðý'ndan tesviye olunmakda ise de vilâyet dahilinde iskân kýlýnarak müddet-i iskâniyeleri üç seneyi tecavüz etmiþ olan muhâcirînden istihsal
olunan aþâyir hâsýlâtý muhâcirîn fukarasýnýn yevmiye vesâiresine karþýlýk ittihâzýyla masrafý Mal Sandýklarý'ndan kaldýrýlýp komisyon marifetiyle muhâcir
aþârýndan tesviye olunmakda ve tasarruf olunan yüzde kýrký dahi Memleket
Sandýklarý'na vaz‘ edilmekde olduðu halde bu sene hâsýlatýnýn feyz ve bereketi
cihetiyle mezkûr hâsýlât-ý öþriye masârýf-ý mukarrere çýkdýkdan sonra zikrolunan on beþ yük guruþ masârýfýn tesviyesine dahi kifâyeti me’mûl olup etmese
bile sâir masârýfatdan tenfîs ve ifâsý dahi mümkün idüðine binâen iþbu
masârýfýn Hazine-i Celîle'ye tahmil etdirilmeyerek oradan tesviyesi ve Tulca
taraflarýndaki muhâcirleri için lüzûm gösterilen yüz çift öküz esmânýnýn dahi
hâsýlât-ý merkûmeden te’diyesi kararlaþtýrýlarak icabýnýn icrasýna mübâderet
olunmuþ idüðini mutazammýn vilâyet-i mezkûre meclisinin vârid olan mazbatasý leffen arz ve takdim kýlýndý.
Muhâcirîn-i merkûmenin ikmâl-i esbâb-ý iskâniyeleriyle hayvanât ve
masârýfât-ý sâirelerinin Hazine'ye bâr olmaksýzýn tesviyesi husûsunda vuku‘a
gelen ikdâm ve gayret sezâvâr-ý takdir olduðundan bu bâbda tahsini hâvî
vilâyet-i mezkûre valiliðine cevabnâme-i senâverî tastîri hakkýnda her ne
vechile emr u fermân-ý hazret-i Padiþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona
göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 25 Ca. sene 1284
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mezkûr mazbata ma‘rûz-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve vilâyet-i mezkûre valiliðine ol vechile cevabnâme yazýlmasý müteallik ve þeref-sünûh buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülkdârî mantûk-ý celîlinden olarak mazbata-i merkûme
yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 26 Ca. sene 1284 / [25 Eylül 1867]
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MUHACÝRÝN ÝDARESÝ MEMÛRU OSMAN PAÞA'NIN ABAZA
MUHACÝRLER ÝÇÝN YAPTIÐI HARCAMALARIN ÖDENMESÝ
Osmanlý topraklarýna göç eden Abaza muhâcirlerinin acil ve çeþitli ihtiyaçlarý
için Muhâcirin Ýdaresi Memûru Osman Paþa tarafýndan harcanan paranýn
Maliye Nezâretince ödenmesi
14 Ocak 1868

Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin Meclis-i Vâlâ'ya havale buyurulan takririnden
müstebân olduðu vechile Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret eden Abaza
muhâcirlerinin masârýf-ý müsta‘cele ve müteferrikasýna sarf olunmak üzere
Hazine-i Celîle'den itâ kýlýnan mebâliðden devletlü Osman Paþa hazretleri marifetiyle seksen üç senesi Nisan'ý ibtidâsýndan Aðustos'u gâyetine kadar sarf
edilmiþ olan otuz üç bin sekiz yüz seksen beþ buçuk guruþun icra-yý mahsûbu
istizân kýlýnmýþ ve bu sûret muvâfýk-ý emsâl ve maslahat bulunmuþ olmaðla
ber-mantûk-ý takrir-i Hazinece tesviye-i muktezâsýnýn nezâret-i müþârünileyhâya havalesi tezekkür olundu ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fî 5 Ramazan sene [1]284 ve fî 19 Kanûn-ý evvel sene [1]283
Meclis-i Vâlâ azâlarýnýn mühürleri

*
Atûfetli efendim hazretleri;
Meclis-i Vâlâ'nýn mazbata-i ma‘rûzasý me’âlinden müstebân olduðu vechile
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret eden Abaza muhâcirlerinin masârýf-ý
müsta‘cele ve müteferrikasýna sarf olunmak üzere Hazine-i Celîle'den itâ kýlýnan mebâliðden Ýdâre-i Muhâcirîn memûru devletlü Osman Paþa hazretleri
marifetiyle seksen üç senesi Nisan'ý ibtidâsýndan Aðustos'u gâyetine kadar sarf
edilmiþ olan otuz üç bin sekiz yüz seksen beþ buçuk guruþun icra-yý mahsûbu
zýmnýnda Hazinece ifâ-yý muktezâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi
tezekkür kýlýnmaðýn ol bâbda her ne vechile emr u irâde-i seniyye-i hazret-i
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þehriyâri müteallîk ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý
beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.
Fî 18 Ramazan sene 1284
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i
ma‘rûza meþmûl-i nazar-ý ma‘âlî-eser-i hazret-i mülûkâne buyurulmuþ ve tezekkür
ve istizân olunduðu vechile meblað-ý mezbûrun icra-yý mahsûbu zýmnýnda
hazinece ifâ-yý muktezâsýnýn nezâret-i müþârünileyhâya havalesi müteallik ve þerefsunûh buyurulan emr u irâde-i mekârim-âde-i cenâb-ý þehriyâri mantûk-ý
münîfinden olarak zikr olunan mazbata yine savb-ý sâmî-i hýdîvilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Ramazan sene 1284 / [14 Ocak 1868]
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ABAZA MUHACÝRLER ÝÇÝN YAPILAN HARCAMALARIN
KARÞILANMASI
Abaza muhâcirleri için yaptýrýlan elbise, satýn alýnan çoraplar ile kira bedeli,
vapur navul ücreti ve memûr harcýrah masraflarýnýn Hazinece ödenmesi

24

6 Aðustos 1868

Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret etmiþ olan Abaza muhâcirleri için
imal etdirilen elbise ve mübâyaa olunan çorab bahâsýyla bazý masârýf-ý müteferrika ve müsta‘celeye sarf olunmak üzere Muhâcirîn Ýdare-i Behiyesi'ne zimmet
kayd olunan ve Hazine-i Celîle'den ale'l-hesab sûretiyle verilen mebâliðin
mikdârýyla idare-i merkûme marifetiyle vuku‘bulan sarfiyâtýn yekûnu.
Muhâcirîn Ýdare-i Behiyesi'ne zimmet kayd ile verilen
27527 guruþ
Abaza muhâcirleri için mübâyaa olunduðu halde gayr-ý ez sarf Yalý
Köþkü'nde kâin mahzende mevcud olarak Ýþkodra Kalesi için mübâyaa
olunan ma‘lûmü'l-mikdâr peksimed esmânýndan tesviye olunmak üzere
imali irâde buyurulan elbise bahâsýna ale'l-hesab sûretiyle itâ olunan
49000 guruþ
Guruþ
76527
Ba‘demâ sûret-i sarfiyâtý aranýlmak üzere þimdilik tenzili lâzým
gelen

5517.5
71009.5
Sarfiyât
Guruþ

Yevmiye hâne icârý

4287.5

Muhâcirîn fukara ve bikesânýna imal etdirilen elbise bahâsý

48582

Muhâcirîn hizmetiyle bazý mahallere izâm olunan memûrîn ve
asâkir-i zabtiyenin harcýrah ve navllarý

5055

Muhâcirîn memûrlarýnýn vuku‘bulan masârýf-ý müteferrikasýyla
maaþ ve ücretleri

13085
71009.5
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Peksimed esmânýnýn karþýlýk ittihâzýyla mübâyaasý irâde buyurulan elbise ve çorab bahâsý olup mahsûbu iktizâ eden
Küsûru olup kabul ve mahsûbu re’y-i âliye menût bulunan

Guruþ
45681
25328.5

Maliye Nezâreti Celîlesi'nin Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulan takriri fî 23
Rebîülevvel sene [12]85 tarihinde Maliye Dairesi'ne itâ kýlýnmaðla kýrâet olundu.
Me’âlinden müstebân olduðu üzere Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret
etmiþ olan Abaza muhâcirleri için melfûf pusula mûcebince yapdýrýlan elbise ve
mübâyaa kýlýnan çorab bahâsýyla masârýf-ý müteferrika ve müsta‘celeye sarf
olunan mebâliðden muhâcirîn idaresine zimmet kayd edilen ve muhâcirîn-i
merkûme için mübâyaa olunduðu halde gayr-ý ez-sarf mevcud olup Ýþkodra
Kalesi için mübâyaa olunan peksimed esmânýndan tesviye olunmak üzere imal
olunan elbise bahâsýna ale'l-hesab sûretiyle itâ kýlýnan cem‘an yetmiþ altý bin
beþ yüz yirmi yedi guruþdan ba‘d-ezîn sûret-i sarfiyâtýný mübeyyin defteri derûnunda baþkaca mahsûbu icra olunmak üzere beþ bin beþ yüz on yedi buçuk
guruþ bi't-tenzil küsûru bulunan yetmiþ bir bin dokuz buçuk guruþdan elbise
bahâsý olan kýrk beþ bin altý yüz guruþun mahsûbu lâzým geleceði gibi mâadâsý
olunan yirmi beþ bin üç yüz yirmi sekiz buçuk guruþun icra-yý mahsûbu hakkýnda istizân-ý re’y olunmuþdur.
Reviþ-i iþ‘âra göre zikr olunan kýrk beþ bin altý yüz guruþ muhâcirîn-i
merkûme için yapdýrýlan elbise itâ kýlýndýðý misillü mebhûsun-anh olan yirmi
beþ bin üç yüz bu kadar guruþ dahi kezâlik muhâcirîn-i merkûmeye yevmiye ve
hâne kirasýyla navl-ý vapur ve memûrîn harcýrahý olarak lüzûm-ý sahih üzerine
sarf olunduðu anlaþýlmýþ olmaðla bunun dahi emsâli misillü Hazinece icra-yý
mahsûbu umûr-ý tabiiyeden görünmeðin muhâcirîn-i merkûme levâzýmâtý için
sarf olunmuþ olan sâlifü'z-zikr yetmiþ bir bin dokuz buçuk guruþun kâmilen
icra-yý mahsûbu zýmnýnda ber mantûk-ý takrir Hazinece ifâ-yý muktezâsýnýn
nezâret-i müþârünileyhâya havalesi tezekkür olundu ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 6 Rebîülâhir sene [1]285 ve fî 14 Temmuz [1]284
Þûrâ-yý Devlet ve azâlarýnýn mühürleri
*
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Atûfetli efendim hazretleri;
Þûrâ-yý Devlet Maliye Dairesi'nin mazbata-i ma‘rûzasý mütâlaasýndan
müstebân olduðu vechile Memâlik-i Mahrûsa-i Þâhâne'ye hicret etmiþ olan
Abaza muhâcirleri için yapdýrýlan elbise ve mübâyaa kýlýnan çorap bahâsýyla
masârýf-ý müteferrika ve müsta‘celeye sarf olunan mebâliðden Muhâcirîn
Ýdaresi'ne zimmet kayd edilen muhâcirîn-i merkûme için mübâyaa olunduðu
halde gayr-ý ez-sarf mevcud olup Ýþkodra Kalesi için mübâyaa olunan peksimed
esmânýndan tesviye olunmak üzere imal olunan elbise bahâsýna ale'l-hesab
sûretiyle itâ kýlýnan cem‘an yetmiþ altý bin beþ yüz yirmi yedi guruþdan ba‘d-ezîn
sûret-i sarfiyâtýný mübeyyin defteri derûnunda baþkaca mahsûbu icra olunmak
üzere beþ bin beþ yüz on yedi buçuk guruþu bi't-tenzil küsûru bulunan yetmiþ bir
bin dokuz buçuk guruþdan elbise bahâsý olan kýrk beþ bin altý yüz guruþun mahsûbu lâzým geleceði gibi mâadâsý bulunan yirmi beþ bin üç yüz yirmi sekiz buçuk
guruþun dahi lüzûm-ý sahih üzerine sarf olunduðu anlaþýldýðýndan bunlarýn
kâmilen icra-yý mahsûbu zýmnýnda Hazinece ifâ-yý muktezâsýnýn Maliye
Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile
emr u irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne müteallik ve þeref-sudûr buyurulur
ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý
efendim.
Fî 15 R. sene [12]85
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mârru'l-beyân
mazbata manzûr-ý ma‘âlî-mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve mebâlið-i
mezkûrenin tezekkür ve istizân olunduðu üzere ifâ-yý muktezâsýnýn nezâret-i
müþârünileyhâya havalesi müteallik ve þeref sudûr buyurulan emr u irâde-i me‘âlîâde-i cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak mârru'z-zikr mazbata yine
savb-ý sâmî-i hýdîvilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 16 R. sene [12]85 / [6 Aðustos 1868]
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25

KARESÝ SANCAÐI'NDA MUHACÝR KÖYÜNDE ÝNÞA EDÝLEN CAMÝYE
ÝMAM-HATÝP TAYÝNÝ
Karesi Sancaðý’nýn Keçideresi mevki‘inde iskân edilen Çerkes muhâcirleri için
inþâ edilen câminin imam-hatiplik görevine, maaþý Hazine'den ödenmek üzere
söz konusu muhâcirlerden Hüseyin Efendi'nin tayin edildiði
8 Temmuz 1870

Atûfetli efendim hazretleri,
Dîvân-ý Muhâsebât'dan bi’t-tanzim Maliye Nezâreti Celîlesi’nden tezyil ve
tasdik kýlýnan mazbata-i ma‘rûza mütalaasýndan müstebân olduðu vechile
Karesi Sancaðý dahilinde vâki‘ Keçideresi nâm mahalde müceddeden teþkil olunan karyede muhâcirîn-i Çerâkise'nin kesreti cihetiyle görünen lüzûm üzerine
bina eyledikleri câmi‘-i þerîfin imamet ve hitâbet cihetlerinin muhâcirîn-i
merkûmeden Hüseyin Efendi uhdesine tevcihi derdest olup muhâcirîn iskân
edilen mahallerde inþâ kýlýnan cevâmi‘-i þerîfe arazisinin ekseri arazi-i emiriyeden olmasýyla arazi-i mezbûre taraf-ý eþref-i cenâb-ý þehinþahiden ve mehd-i
ulyâ-yý saltanat devletlü, ismetli sultan-ý aliyyetü'þ-þân efendimiz hazretleri
cenâb-ý ismet-penâhîlerinden evkâf-ý celîlelerine tashih ile evkâf-ý mezkûre
kesb-i vüs‘at edinceye kadar e’imme ve hutebâya itâsý lâzým gelen vezâifin
muvakkaten Hazine-i Celîle'den ifâsý bâ irâde-i seniyye mukarrer olduðundan
mezkûr imamet ve hitâbet cihetleri için emsâli vechile sûret-i muvakkatede
olmak üzere efendi-i mûmâileyhe Maliye tahsisâtýndan senevî iki yüz elli guruþ
vazife tahsisi ve itâsý inhâ ve istizân olunmuþ olmaðla ber-mantûk-ý mazbata ifâyý muktezâsýnýn nezâret-i müþârünileyhâya havalesi hakkýnda her ne vechile
emr u fermân-ý cenâb-ý Padiþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 7 R. sene [1] 287
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Zîver-i dest-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan mazbata manzûr-ý þevket-mevfûr-ý cenâb-ý mülûkâne buyurulmuþ ve husûs-ý mezkûrun
ber-mûceb-i istizân nezâret-i müþârünileyhâya havalesi þeref-sunûh ve sudûr buyurulan emr u irâde-i mehâsin-âde-i cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý münîfinden olarak
mezkûr mazbata yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penahîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 8 R. sene [1] 287 / 8 Temmuz 1870
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TRABZON'A GELEN DAÐISTAN MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN ÝLÂVE MASRAFLARIN MAHALLÎ GELÝRLERDEN YAPILMASI
Trabzon'a gelen Daðýstan muhâcirleri için harcanmasýna izin verilen altmýþ
bin kuruþluk Hazine-i Âmire bedelinin yetersiz kalmasýndan dolayý ilave
masrafýn mahallî gelirlerden ödenerek mahsup edilmesi

26

24 Haziran 1873

Atûfetli efendim hazretleri,
Trabzon'a vürûd eden Daðýstan muhâcirleri masârýfý için bâ-irâde-i seniyye
ifâsýna me’zûniyet verilmiþ olan altmýþ bin guruþun adem-i kifâyeti cihetiyle
sarfiyât-ý vâký‘anýn mikdârý doksan iki bin iki yüz on sekiz guruþ yirmi iki paraya
bâlið olmuþ idiðinden zikrolunan altmýþ bin guruþun üst tarafý bulunan otuz iki
bin iki yüz on sekiz guruþ yirmi iki paranýn dahi seksen sekiz senesi fazla-i
masârýfýna ilaveten ve emsâli defterine idhalen Hazinece kabul ve mahsûb
olunmak üzere emvâl-i mahalliyeden ifâsý husûsuna dair Maliye Nezâret-i
Celîlesi'nin takriri leffen arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiþahî her ne vechile müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise
infâz-ý hükm-i âlîsine ibtidâr olunacaðý ifadesiyle tezkire-i senâverî terkîm
kýlýndý, efendim.
Fî 26 R. sene [1]290
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle takrir ma‘rûz-ý
hümâyûn-ý hazret-i þâhâne buyurulmuþ ve istizân olunduðu üzere zikrolunan otuz
iki bin bu kadar guruþun dahi Hazinece kabul ve mahsûb olunmak üzere emvâl-i
mahalliyeden ifâsý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý cenâb-ý
mülûkâne mantûk-ý celîlinden olarak takrir-i mezkûr yine savb-ý âlî-i Hidivîlerine
iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 R. sene [1]290 / [24 Haziran 1873]
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ABAZA MUHACÝR ÇOCUKLARININ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN DÝL BÝLEN
ÖÐRETMENLER BULUNMASI
Ankara'da yerleþtirilen Abaza muhâcir çocuklarýnýn eðitimi için nüfus miktarlarýna göre görevlendirilecek Abaza dilini bilen öðretmenlerin seviyeleri ile
ne kadar ücretle istihdam edileceklerinin araþtýrýlarak bildirilmesi

27

17 Haziran 1878

Ankara Vilâyet-i Celîlesi'ne
Vilâyet-i celîlelerine nakil ve iskân edilen Abaza muhâcirleri etfâlinin talim
ve terbiyeleri vesâitinde ittihâzý lâzým gelip iþbu mektebler için Yozgad
Sancaðý'nda Levzâde karyesinde Çökezâdeler marifetiyle taharrî olunur ve
teþvikât-ý lâzýme icra ediliyor ise sýfat-ý matlûbeyi hâiz muallimler bulunacaðý
Trabzon Vilâyeti Mektubî Kalemi hulefâsýndan olup bu defa Dersaâdet'e
gelmiþ olan Çerkes Mahmud Nedim Efendi tarafýndan ihtar olunmuþ olmaðla
Abaza lisânýna âþinâ olarak bulunabilecek muallimlerin iktidarlarý ne derecedir
ve ne mikdâr maaþ ile istihdamlarý kâbil olur ve muhâcirîn-i mezkûre ne kadar
nüfusdur buralarýn tahkik ve iþ‘ârýna himem-i seniyye-i vilâyet-penâhîlerinin
þâyân buyurulmasý bâbýnda.
Fî 16 C. sene [12]95 ve fî 5 Haziran sene [12]94 / [17 Haziran 1878]
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MF. MKT, 57/57
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SAYILARI YÜZBÝNLERÝ AÞAN MUHACÝRLERE UCUZ KREDÝ VERECEK
BÝR BANKA KURULMASININ GEREKLÝ GÖRÜLDÜÐÜ
Ýstanbul'da bulunan altmýþ bin, Anadolu'ya gönderilen iki yüz bin ve sayýlarý
daha da artacaðý ifade olunan muhâcirlerin ihtiyaç duyulan ev inþaat ve
ziraat malzemelerinin masraflarý için düþük faizle borç para verecek bir
bankanýn kurulmasýnýn gerekli görüldüðü

28

23 Ocak 1880

Rivayât-ý vâký‘a-i mevsûkaya nazaran el-hâletü hâzihî Dersaâdet'de mevcud
olan muhâcirînin adedi zükûr ve inâs olarak altmýþ bin râddesinde olup geçen
seneden beri Bulgaristan ve Þarkî Rumeli'ye sevk olunan ve kendiliklerinden
giden muhâcirînin orada barýnamayýp hulûl-i mevsim-i baharda bu tarafa
dökülüb gelecekleri ifade olunmaktadýr. Muhâcirîn-i merkûmenin memleketlerinde yerleþmemelerinin sebeb-i müstakilli hâne ve süknâlarý ihrâk ve ifnâ
edilmiþ olmasý ve bununla beraber ziraat için lüzûmu olan çift hayvanâtý ve
tohum ve âlât ve edevât-ý lâzýmenin mefkûd bulunmasý kaziyyesi olduðundan
mahall-i merkûmede bulunan muhâcirînin yerlerinden kýmýldamayýp temekkün
ve istikrarlarý kendilerine hâne ve süknâlarýnýn inþâsý ve hayvan ve tohum
iþtirâsý için icab-ý mikdâr akçe tedârik ve itâsýna mütevakkýf olup hâl-i hâzýr-ý
hazine ise bu sûrete asla müsâid olmadýðýndan muhâcirîn-i merkûmeye
mutasarrýf olduklarý arazinin terhiniyle ve ehven fâizle akçe ikrâz edecek bir
banka tesisi derece-i vücûbda olup eðerçi geçende arz olunduðu üzere ashâb-ý
emlâkdan bazý muteberân-ý muhâcirînin rica ve iltimâslarý üzerine böyle bir
banka tesisine muvâfakat etmiþ olan Ýngiltereli Hanson tarafýndan teklif olunan
þerâitden bazýlarý aðýrca görünüp de kendisi dahi tadiline muvâfakat etmediði
veyâhûd diðer bir sebeb ve hikmete mebnî böyle bir ruhsatýn mûmâileyhe itâsý
karîn-i cevâz olamamak lâzým geldiði halde gerek Bulgaristan ve Þarkî
Rumeli'de bulunan ve gerek Anadolu'nun mevâki‘-i muhtelifesine izâm olunup
esbâb-ý meþrûhâdan dolayý yerleþdirilmeleri kâbil olamamýþ olmasý cihetiyle bîmekân olarak ötede beride sürünmekde olan muhâcirînin gerek oralarda ve
gerek Rumeli cihetinde îvâ ve iskânlarýnýn mevkûfun-aleyhi olan akçeyi muhâcirîn-i merkûmeye ikrâz edecek bir bankanýn teþkil ve tesisi esbâbýnýn istihsaline bir an ve dakika fevt edilmeyerek þimdiden kemâl-i germî ile teþebbüs
olunmasý ve Rumeli muhâcirîni ile Anadolu'ya gönderilen iki yüz bini
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mütecâviz nüfus iþbu hulûl edecek mevsim-i sayfda dahi sûret-i kat‘iyyede birleþdirilemeyip de ayak üzere ve hâl-i periþanî ve sefâletde kalacak olurlar ise
çünkü bunlarýn bir buçuk seneden beri çekmedikleri felâket kalmamýþ ve
husûsiyle nisvân ve sýbyâný pek aþýrý zedelenmiþ olduklarýndan nýsfýndan
ziyâdesinin telef olacaklarý meczûm olduðuna ve buna ise velî-nimet-i bî-minnetimiz efendimiz hazretlerinin âfâk-gîr-i iþtihâr olan merâhim ve iþfâk-ý
mülûkâneleri hiçbir vechile kâ’il olamayacaðýna binâen nice yüzbinlerce
nüfusun muhâfaza-i hayatlarý ile husûl-i rahat ve âsâyiþlerini mûcib olacak çare-i
münferidin evkât-ý âdiyede kabul olunamayacak bazý þerâit derpîþ olunsa dahi
husûle getireceði maksadýn nazar-ý itibara alýnmasý icab edeceðinin arz ve
beyânýna cür’et kýlýnýr.
Ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 10 S. sene [1]297 / [23 Ocak 1880]
Safvet
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Y. EE, 44/127
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YETÝM ÇOCUKLARIN VE DUL MUHACÝRLERÝN TOPLANARAK
TOPHÂNE-Ý ÂMÝRE VE SANAYÝ MEKTEBÝNE GÖNDERÝLMELERÝ
Sokaklarda bulunan yetim ve kimsesiz muhâcir çocuklarýnýn toplanarak
Tophâne-i Âmire ve Sanayi Mektebi'ne teslim edildikleri, diðerlerinin de
toplanmaya devam edileceði

29

25 Aralýk 1881

Merâhim-efzâ-yý sunûh ve sudûr buyurulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý
hazret-i Hilâfet-penâhînin teblið edilen hükm-i celîli üzre sokaklarda bulunan
muhâcir çocuklarýndan þimdiye kadar iki yüz yirmi iki çocuk toplatdýrýlýp bunlarýn li-ecli'l-istihdam otuz dördü Mekteb-i Sanayi'e ve yüz seksen sekizi
Tophâne-i Âmire'ye teslim olunmuþ olduklarýna ve o misüllü etfâlin pey der-pey
celb ve cem‘ine mütemâdiyen ikdâm ve itina olunmakda idüðine dair
Þehremanet-i Behiyyesi'nin tezkire-i cevabîyesi melfûf müzekkire ile beraber
manzûr-ý âlî buyurulmak üzere leffen arz ve takdim kýlýndý efendim.
Fî 3 Safer sene [12]99 ve fî 12 Kanûn-ý evvel sene [12]97 / [25 Aralýk 1881)
Said
*
Mekteb-i Sanayi'e Gönderilen
Etfâl
Def‘a 1 aded
Tophâne-i Âmire'ye gönderilen
Etfâl
7/8

Nefer
34 aded
188/222

Bîkes eytâm ve erâmil muhâcirînin celb ü cem‘iyle Tophâne-i Âmire ve
Mekteb-i Sanayi'e izâm ve irsâlleri irâde-i merhamet-mu‘tâde-i cenâb-ý
þehriyâri iktizâ-yý celîlinden olduðu hakkýnda þeref-vârid olan tezkire-i sâmiye-i
hazret-i Vekâlet-penâhî mûceb-i âlîsince þimdiye kadar celb edilen etfâlden
Tophâne-i Âmire Sanayi Alayý'na ber-arz-ý bâlâ yedi defada yüz seksen sekiz ve
Mekteb-i Sanayi'e bir defada otuz dört ki, cem‘an iki yüz yirmi iki çocuk gönderilip etrafdan dahi pey der-pey celb ü cem‘ edilmekde olduðunun beyânýna
ictisâr kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Muharrem sene [12]99 ve fî 7 Kanûn-ý evvel sene [12]97
Þehremaneti Müfettiþi
Mustafa
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Y. A. HUS, 169/30
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Önemli Ýskan Merkezlerinden Bursa
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ÝSTANBUL'DA TOPLANAN VE TAÞRAYA SEVKEDÝLECEK OLAN
MUHACÝRLERÝN LÝSTESÝ
Rumeli ve Kafkasya'dan gelerek Bayezit, Sultanahmed ve Fatih muhâcir þubelerinde toplanan çeþitli ýrklardan muhâcirlerin dul, yetim ve çocuklarýndan
barýnmak ve istihdam edilmek üzere Ýstanbul'da kalacaklar ile taþra
vilâyetlere sevk edilecekleri gösteren liste

30

19 Eylül 1882

Dersaâdet'de bulunan muhâcirînin mikdârýný mübeyyin Muhâcirîn
Komisyonu'ndan celb edilen cedveli manzûr-ý seniyye-i cenâb-ý Padiþahileri
buyurulmak üzere merbûten takdim-i pîþgâh-ý seniyye-i hazret-i mülûkâneleri
kýlýnmýþdýr. Mündericâtýndan muhât-ý ilm-i âlî-i hazret-i þehriyârileri buyurulacaðý üzere eðerçi icrasý husûsuna emr u fermân buyurulduðu halde artýk
ba‘demâ Dersaâdet'de muhâcir nâmý kalmamak ve hilâf-ý rýza-yý âlî bir hâl ve
hareket vuku‘a gelmemek üzere mezkûr cedvelde mikdârý beyân olunan erâmil
ve eytâmýn Memâlik-i Þâhâneleri'nin her tarafýnda olduðu gibi þehremanetine
tevdi‘ ve ihalesiyle oradan idare ve iâþesi ve bunlarýn içinde bulunan güçlü ve
kuvvet[li]lerinin istekleri olduðu halde bir maaþ-ý muayyene ile ahali-i kadîmeye hizmetci verilmesi ve erkek çocuklardan okutmak ve yazdýrmak ve sanat tahsil etdirmeðe þâyân olanlarýnýn Tophâne ve Tersane-i Âmire Sanayi Alaylarý'na
ve mekâtib-i askeriyeye yerleþdirilmesi ve bunlardan mâadâ kalanlarýn idarelerine medâr olmak üzere þehremanet-i âliyesinin taahhüdüyle asâkir-i þâhânenin
içlik esvâbýnýn dikdirilmesi ve bu eytâmýn cümlesi bir mahalde ikâmet ve
beytûtet üzere Muhâcirîn Komisyonu Ýdaresi'nde olup Gülhane'de kâin
dairenin eytâmhâne ittihâz kýlýnmasý ve burada ikâmeti arzu edenlerin tarih-i
ilândan itibaren ahali-i kadîmeden addiyle haklarýnda yerli muâmelesi olunmak
üzere defterinin þehremanetine itâsý ve berây-ý iskân taþraya gideceklerin dahi
sevk ve izâmlarý husûsuna mübâþeret olunmasý zýmnýnda emr u irâde-i
merâhim-âde-i cenâb-ý Padiþahilerinin þeref-sünûh ve sudûr buyurulmasý
bâbýnda emr u fermân efendimizindir.
Mühür
[Süleyman]
*
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-

29

-
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-
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-

6

-
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259

43

-

-

26

65

11

-

257

386

-

343

-

64

97

-

85

147

-

-

-

-

37

-

-

-

-

Beyoðlu
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

Eyüb
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

Fatih
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

Sultanahmed
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

-

-

-

23

1445 361 1108 277

-

2611 652

800 200

1

8

-

5

30

-

8238 2059 6712 1678

Musevî

94

Boþnak ve
Arnavud

9632 2408 6356 1589 376

Batumlu

Bayezid
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

Sohum ve
Abaza

13

Tatar ve
Nogay

6662 1665 5403 1350 50

Daðýstan
Esâmî-i mevâki‘

Çerkes

Bidâyet-i
meseleden
doksan yedi senesi
Þubatý
gâyesine kadar
vürûd
edenlerden
gayr-ý ez-sevk
küsûru

Bidâyet-i
meseleden
doksan yedi senesi
Þubatý
gâyesine kadar
vürûd
edenlerden
gayr-ý ez-sevk
küsûru

Mülâhazât

19:09

Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne

Rumeli

14.12.2012

Yekûn

Bidâyet-i Mesele-i zâileden iþbu doksan sekiz senesi Aðustos gâyesine kadar Dersaâdet'e bi'l-vürûd berây-ý îvâ vilâyâtý þâhâne'ye sevk ve isrâ olunan ve gayr-ý ez-sevk el-yevm Dersaâdet'de bulunan muhâcirînin mikdâr-ý hâne ve nüfusuyla
teferruât-ý sâiresini þâmil cedveldir.
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3000 750 1000 250

651 167 897 247 167

246
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42

-

42

-

42

5

5

Yekûn

Üsküdar
Muhâcirîn Þubesi
dahilinde bulunan

El-yevm
Dersaâdet'de mevcud
olan

Mezkûr
doksan sekiz senesi
Martýndan sene-i
merkûme Aðustosu
gayesine kadar berây-ý
iskân vilâyât-ý
þâhâneye
sevk edilen

Doksan sekiz senesi
Martýndan
sene-i merkûme
Aðustosu nihayetine
deðin vürûd eden

19:09
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6

-

-
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-

-

-

-

8543 2145 4543 1145

-

-
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-
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Beyâný:
Hâne

Nüfus

Dul ve bîkes olup Dersaâdet'de kalacak olan

2300

9216

Mesâî-yi zâtýyeleriyle ta‘ayyüþ ederek Dersaâdet'de
kalacaklarýný beyân eden

4927

19640

Rumeli-i Þarkî Vilâyeti ahalisinden olup me’vâ-yý kadîmlerine sevklerini arzu eden

1512

6050

Bulgaristan ve Rumeli-i Þarkî ahalisinden olup arzularý
vechile Anadolu'nun mahall-i münasibesine sevkleri
derdest olunan

2158

8732

10897

43538

Yalnýz kýrk üç bin beþ yüz otuz sekiz nüfusdur.
Fî 7 Eylül sene [12]98 / [19 Eylül 1882]
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Y. PRK. KOM, 3/68
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PADÝÞAH YÂVERÝ NUSRET PAÞA'NIN ÝSTANBUL MUHACÝR
KOMÝSYONU HAKKINDAKÝ RAPORU
Ýstanbul'daki muhâcirlerin süratlice iskân edilmeleri husûsunda Padiþah
tarafýndan nakit sýkýntýsý çekilmemesi için her türlü imkân esirgenmediði
halde hâlâ yerleþtirilemeyen birçok fakir muhâcirin bulunmasýnýn
sebeblerine dair Ýstanbul Muhâcir Komisyonu'nda
görevlendirilen Yâver Nusret Paþa'nýn yaptýðý
tahkikâtýn raporu

31

13 Aralýk 1883

Yâver-i ekrem-i hazret-i þehriyâriden devletlü Nusret Paþa hazretlerine
mahsûsdur.
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de bulunan muhâcirînin iskân emr-i ehemminin sürat-i icrasý matlûb-ý âlî-yi cenâb-ý tacdârî olup külfet-i nakdiye
vesâirece þimdiye kadar dirîð-i lutf ve inâyet-i seniyye buyurulmamýþ olduðu
halde el-yevm emr-i iskânlarý tamamýyla icra olunamayarak Dersaâdet'de ve
taþralarda hâlâ iskân edilmemiþ pek çok fukâra-yý muhâcirîn bulunduðundan
bunlarýn ve ba‘demâ vürûd edeceklerin bir-kadem-i akdem yerleþdirilip ziraate
sevkiyle sefâletden vikâyeleri esbâbýnýn istikmâli emrinde þeref-sânih ve sâdýr
olan irâde-i merhamet-âde-i hazret-i zýllullâhiye mugâyir Dersaâdet
Komisyonu'nca meþhûd olan muâmelât ve harekâtý mübeyyin layiha-i
kemterânemdir.
Arz ve izâha hâcet olmadýðý ve cümlenin ma‘lûm ve müsellemi olduðu üzre
þimdiye kadar muhâcirîn uðurunda istihdam olunan memûrîn için edilen
sarfiyât hadden efzûn olduðu halde iskân maddesinin hâlâ netice-pezîr olmamasý þu vakt-i müzâyakada Hazine-i Celîle'nin ýzrârýný mûcib olduðundan
muhâcirîn-i merkûmenin temin-i refahiyeti ve hazine-i müþârünileyhânýn beyhûde sarfiyâtdan vikâyesi memûrîn-i Devlet-i Aliyye'nin akdem-i vezâifinden
bulunmuþ olduðu derkârdýr.
El-yevm mezkûr komisyonda mevcud bulunan muvazzaf azâ ve ketebenin
kesreti maslahatý yekdiðere atýfla tehirât husûlünü ve masârýfât-ý zâideyi bâ‘is
olduðu âþikâr.
Esasen muhâcirîn idaresi taht-ý riyâset-i cenâb-ý mülûkâneye alýnarak hüsn-i
iskân ve tavtînleri ehass-ý âmâl-i merâhim-iþtimâl-i þâhâneden bulunmuþ iken
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komisyon-ý mezkûr reisi atûfetli Rýza Beyefendi irâde-i seniyyesini istihsal
etmeksizin hod-be-hod Sevkiyât Komisyonu'nu laðv eylemesinin sebebi
azâlarýnýn fahrî olarak devam ve sebâtý ve fukâra-yý muhâcirînin tavtîn ve îvâlarý
yolunda senelerce çalýþýp metbû‘-ý mufahhamlarýna ibrâz-ý sadâkat ve gayret
ederek taltif ve tesrîrleri zât-ý Hilâfet-penâhîce arzu olunur mevâddan bulunduðu müsellem iken reis-i müþârünileyhin garaz ve nefsâniyetden hem azâlarý
mükâfatdan mahrum ve hem de açýða çýkarmasý adalet-i seniyyeye mugâyir
bulunmuþdur.
Ýdare Komisyonu'nun laðvýyla yalnýz Sevkiyât Komisyonu'nun bâki kalmasý
muhassenâtý mûcib ve menfaat-i Hazine-i Celîle'yi câlib bulunduðu halde
bilakis Ýdâre Komisyonu'nda bulunan muvazzaf azâ ve ketebenin mikdârý altmýþa iblâð edilmiþ ve bunlar tecrübesi sebkat etmemiþ lüzûmsuz genç bir takým
zevâtdan ibaret bulunmuþdur.
Sevkiyât Komisyonu'nun laðvýndan dolayý muvazzaf memûr ve ketebeye
tahsis kýlýnan maaþýn nizâmen hazine-mânde edilmesi lâzýmeden bulunmuþ
olduðu halde bunun da irâde-i seniyyesi istihsal edilmeksizin memûrîn-i
mevcude maaþlarýna zam ve ilave olunduðu istihbar kýlýnmýþdýr.
Muhâcirîn vürûd etdikce mahall-i iskâna izâm ve vapura irkâbýnda beher
nüfusa birkaç kýyye peksimedin ve nýsf ve tam navullarý için idare veznesinden
verilmesi lâzým gelen akçenin muhâcirîn tarafýndan mürâcaat olundukca
"akçemiz yokdur" cevabý verilmekde ve þu cihetle muhâcirînin dahi sevki maddesi tas‘îb edilmekde olduðundan biçareler Bahçekapýsý'nda vesâir mahalde
sefil ve periþan bir halde beþ-on gün müsâferetle kaldýklarý zaman nakd-i
mevcudlarýný þu müddet-i kalîle zarfýnda sarf ve istihlâk eyledikleri müþahede
olunmakdadýr.
Maaþlarýný devâir-i sâire maaþâtý sýrasýnda almalarý lâzým geldiði halde
mugâyir-i hakkaniyet olarak muhâcirînin sevkine mahsûs olup beher hafta
idare veznesine vürûd eden akçenin reis-i müþarünileyhin emriyle derhal kendi
maaþlarýna tevzi‘ eylemekde olmalarý imtidâd etdikce muhâcirînin sefâlet ve
periþaniyetden kurtarýlamayacaðý tabiidir.
Muhâcirîn hastahânesinde vuku‘bulmakda olan ihtilâsât derece-i nihâiyeye
vardýrýldýðý geçen sene mübâyaa olunan hatab ve kömür hakkýnda vuku‘a gelen
sirkat maddesinin bir seneden beridir henüz tahkikât-ý mükemmele icra olunmamakla sabitdir.
Hastahâne-i mezkûre için mübâyaa olunan eczâ ve sulfato vesâir eczâ-yý týb-

139

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:10

Page 140

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

bîyenin isti‘mâle gayr-ý sâlih olup hastagâna gayetle muzýr olduðu bedîhîdir.
Geçen sene reis-i müþârünileyhina mahrem-i esrârý ve umûr-ý beytiyesinde
vekil-i harc hizmetiyle istihdam olunan Giridli Kâmil Aða müþârünileyhin
dairesince beþ on bin guruþ kadar ihtilâs vuku‘bulduðu halde mu’ahharan aðayý mûmâileyhi hastahâne gibi mutenâ bir mahalle vekil-i harc tayin edip bir
seneden beridir istihdam olunmakda bulunmuþ olduðu cümlenin ma‘lûmudur.
Bir hafta mukaddem Humbarahânede muvakkaten ikâme etdirilen fukârayý muhâcirîn-i Çerâkise'den oldukca Arabî ve Türkçe lisânlarýna vâkýf bir
Çerkesle görüþtüðümde merkûmun ifade-i þifâhiyesine nazaran "Rusya
Devleti'nin yed-i zulmünden halâsýmýz için emlâkimizi feda ederek ve
Padiþahýmýz efendimizin muhâcirîn hakkýnda olan lutf-i þehinþahileri cümlece
ma‘lûm ve müsellem olup kabilemiz halkýyla beraber der-bâr-ý þevket-karara
gelinmiþ ve muhâcirîn komisyon[u] reisine mürâcaat eylediðimizde kabilemiz
içlerinde ekserimiz yevmiyeye muhtac olduðundan üç gün nân-ý azîz vermediler þu cihetle Padiþahýmýz efendimize arzuhal vermek üzereyken reis haber
alarak gece bir takým memûrlar gönderip cümlemizi tehdid ve evlâd-ý ýyâlimizi
fena bir halde bî-huzur ederek ertesi Cuma günü âsiler silah çektiler ve bir
takým fenalýða teþebbüs eyliyorlar diyerek bi-gayr-ý hakkýn iftiralarla Mâbeyn-i
Hümâyûn-ý Cenâb-ý Mülûkâne'ye arz eylemiþ olduðu mesmû‘umuz oldu. Böyle
iftiralarla bizleri evlâd-ý ýyâlimizle periþan ederler diyerek tâ-be-sabah ihâfamýzdan aðlayýp hemen Cenâb-ý Hakk'a niyâz ve istirham ederek bugün
yevmiyemiz olmadýðý halde bir iki saat sonra vapura râkiben göndereceklerdir
Padiþah-ý farûk-ý câh efendimize güyâ haklarýnda þikayet vuku‘bulur zannýyla
reis-i müþârünileyh bizim gibi biçaregâna müfteriyâtda bulunarak aç ve bî-ilaç
gitmekliðimizi tacîl etmekde olduklarýndan Allah aþkýna Padiþah baþý için bu
ifademi lâzým gelen mahalle hikâye eylemenizi rica ederim" diyerek veda edip
gitmiþdir.
Ýskân þubesinde bulunan kontrol memûru reis-i müþârünileyhin kendi
emekdârlarýndan olduðu ve birkaç ay mukaddem þube-i mezkûre muhâcirîn-i
Çerâkise'nin vürûdunda sevkiyât husûsundan dolayý ol vakitde fenalýk vuku‘a
gelmiþ ve hâk-pây-ý þâhâneye kadar arz edilmiþ ve taraf-ý eþref-i hazret-i
þehriyâriden dahi Humbarahâne ile iskân þubesine memûr-ý mahsûs gelmiþ
olduðu reis-i müþârünileyh haber almasýna mebnî belki nazar-ý Padiþahiden dûr
olurum diyerek hemen memûr-ý mûmâileyhi azl ederek Sevkiyât Komisyonu'na
muvakkaten devamýna taraf-ý riyâsetden emr verilmesinden on beþ gün sonra
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kemâ fi's-sâbýk mûmâileyh kontrol memûriyetine tayin edildiðini müþahede
eylediðimizde cümlemizi hayretde býrakmýþdýr.
Sevkiyât Komisyonu'na azâ tayin olunan Mahmud Nedim Paþa'nýn zaten hiç
rütbesi olmadýðý halde iki buçuk ay kadar komisyon-ý mezkûre devam ederek
mîrü'l-ümerâ rütbesi verildiðinin sebebi icab-ý hâlinde isbâtý mukarrerdir.
Urfalý Mehmed Bey isminde bir zâtýn iki ay kadar Ýdâre Meclisi'ne devam
ederek onun dahi hiçbir rütbesi ve istihkâký olmadýðý halde mütemâyiz rütbesiyle taltifi Bâb-ý Âlî cânib-i sâmisine yazýlmýþdýr.
Ýdâre Komisyonu azâsýndan ve Samako muhâcirlerinden biçare Mahmud
Paþa'nýn esir-firâþ olmasýndan dolayý mahsûs bulunan maaþýnýn verilmekde
olmasý rýza-yý merhamet-irtizâ-yý kîtî-sitânîye mugâyir bulunduðundan arzýna
mecburiyet görünmüþdür.
Bâb-ý Âlî Hariciye Dairesi'nce cümlenin nefretini kazanmýþ on sekiz sinlerinde olan mahdûmu Veli Bey'e aslý esasý olmadýðý halde Muhâcirîn
Komisyonu mütercimi ünvâný vererek ulâ sânisiyle üçüncü Osmanî ve mahrem-i
esrârý Behçet Efendi'ye ulâ-yý evveliyle üçüncü Osmanî vesâirlerine dahi bu
misüllü rüteb-i celîle ve niþanlarla terfi‘leri için Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
yazmýþ olsa idi asla tervic olunmayacaðýný bildiði cihetle doðrudan doðruya
Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Cenâb-ý Mülûkâne Baþkitâbet-i Celîlesi'ne arz eyleyip
maksuduna muvaffak olmuþ ve reis-i müþârünileyhin böyle yolsuz ve hilâf-ý
nizâm harekâtý Padiþah-ý fârûk-câh efendimize karþý þân-ý devletini tahkîr etmiþ
demek olduðu anlaþýlmýþ ve enzâr-ý umûmide dahi söylenilmekde bulunduðu
maa't-teessüf iþidilmekdedir.
Reis-i müþârünileyh riyâset-i mezkûrede böyle bulunduðu müddetce
fukârâ-yý muhâcirîn iskân olunamaz ve sefâletden dahi halâs olamayacaðý þübheden vâreste olunduðu gibi pek çok zevât-ý kirâmla isbâtý mukarrerdir.
Reis-i müþârünileyh Ýran Sefâreti'nde iken Þiîlere riyâset etdiði ve mülgâ
Ömer-keþân ayîn-i kabîhini ilgâsý bizce teþekkür ve mahzûzîyeti mûcib ve
mezhebimizin hilâfýnda olan þeyi bizzat sefârethane derûnunda icra
[e]ylemesinden dolayý takbîh ve tevbiyyet olunarak rezâletle infisâl eylediðini
Terakki Gazetesi'nde görülerek mütâlaa-yý kemterânem oldu. Ber-minvâl-i
ma‘rûz reis-i müþârünileyhin muhâcirîn hakkýnda olan hilâf-ý nizâm harekâtý
dahi sefâret-i mezkûrede ef‘âl-i kabîhasýyla sabit ve müþâbih olmasýna ve
oradan pek çok seneler dahi mürûr eylemiþ olduðundan mezkûr gazete ile Bâb-ý
Âlî kuyûdâtýna mürâcaat buyurulur ise meydana çýkacaðý derkârdýr.
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Komisyon-ý mezkûrun idaresi nihayet þehrî yedi sekiz bin guruþla mümkün
olup þu akçe ile bir reis ve beþ azâ ve bir de veznedâr ve beþ kâtib icab-ý hâlinde
Þehremaneti'yle Zabtiye nezâretleri'nden muvakkaten ilave olunmak üzere
maaþ-ý asliyeleriyle münâvebeten komisyon-ý mezkûr iþlerinde bulundurulur ise
ez-her cihet hayýrlý ve muhassenâtý mûcib olacaðý ve fukârâ-yý muhâcirîn vürûd
etdikce tahsisâtdan fazla kalacak akçe ile tavtîn ve îvâlarýyla buraca yevmiye ve
vapur navullarý bi-hakkýn ifâ ve altý ay zarfýnda hüsn-i iskânlarý esbâbýnýn istikmâli Cenâb-ý Hakk'ýn lutf ve Samedâniyesiyle ber-vefk-i dilhâh-ý âlî-yi cenâb-ý
hazret-i tâcdârî bir sûret-i muntazamada idaresi muhakkak bulunduðunun arz
ve beyânýna cesaret kýlýnmýþdýr.
Ber-minvâl-i ma‘rûz ahvâlin vuku‘-ý aynî hakikat olduðu gibi bunlarý isbâta
bir takým delâil-i kaviyye ile hazýr bulunduðum halde tanzim eylemiþ olduðum
iþbu layiha-i çâkerânemi nezd-i fahîmânelerince münasib ve mütâlaa buyurulub
da hâk-i pây-i þehinþahiye takdim buyurulduðu sûretde hem fukâra-yý muhâcirînin sefâletden vikâyesine ve hem de Hazine-i Celîle'nin isrâfdan muhâfazasý için delâlet ve âtýfet-i devletleri olmak ve kemterleri tecdid-i ubûdîyyet eylemek üzere ictisâr eylediðim melfûf ma‘rûzâtla beraber iþbu layiha-i çâkerânemin zât-ý Hilâfet-penâhîye takdimleri husûsu arz ve istirham olunur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 12 Saferü'l-hayr sene 1301 ve fî 29 Teþrin-i sâni sene 1299 / [13 Aralýk
1883]

Bendegân-ý kadîm-i
Hazret-i Þehriyârîden
[Nusret Paþa]
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OSMANLI TOPRAKLARINA YENÝ BÝR ÇERKES MUHACÝR
KAFÝLESÝNÝN GELECEÐÝNÝN KERÇ ÞEHBENDERLÝÐÝ'NDEN
HABER ALINDIÐI
Yol masraflarýný karþýlamaktan âciz iki yüz kiþilik Çerkes muhâcirinin Osmanlý
topraklarýna gelmeye hazýrlandýklarýna dair Kerç Þehbenderliði'nden alýnan
haberin takdimi
16 Nisan 1887

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Ýki yüz hâne Çerkes muhâcirîninden mürekkeb bir kafilenin karîben Kerç
tarîkýyla Memâlik-i Þâhâne'ye azîmet eyleyeceði istihbar kýlýndýðýndan ve
muhâcirîn-i merkûmenin ekseri masârýf-ý seferiyelerini tedârik ve tesviyeden
âciz bulunduklarýndan bahisle bunlarýn sûret-i izâmlarý hakkýnda bazý ifadâtý
hâvî Kerç Þehbender Vekâleti'nden vârid olan tahrirât tercümesinin irsâliyle
icra-yý icabý hakkýnda Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire mezkûr
sûret ile beraber leffen irsâl-i sûy-ý âlî-yi riyâset-penâhîleri kýlýnmýþ olmaðla
me’âline nazaran iktizâsýnýn ifâ ve inbâsýna himem-i aliyye-i dâverileri derkâr
buyurulmak bâbýnda.
22 Receb sene [1]304 / fî 4 Nisan sene [1]303 / [16 Nisan 1887]
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KANDIRA, AKYAZI VE HENDEK NAHÝYELERÝNDEKÝ ABAZA, ÇERKES
VE RUMELÝ MUHACÝRLERÝNÝN ÝBADETLERÝ VE ÇOCUKLARININ
EÐÝTÝMLERÝ ÝÇÝN CÂMÝ VE OKULLAR YAPILMASI
Ýzmit Sancaðý'na baðlý Adapazarý kazâsý Akyazý nahiyesi ile Kandýraya baðlý
köylerde iskân edilen Abaza, Çerkes ve Rumeli muhâcirlerinin ibadetleri ve
çocuklarýnýn eðitimleri için her iki yüz hâneye birer adet olmak üzere
toplam altýþar câmi ve okulun yaptýrýlmasý için gereken masrafýn
ödenmesine ve inþaat için bölgedeki ormanlarýn kullanýlmasýna
izin verilmesine dair

33

16 Aðustos 1887

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Ýzmid Sancaðý dahilinde kâin Adapazarý Kazâsý'na tâbi Akyazý Nahiyesi
dahilinde iskân edilmiþ olan Abaza ve Çerkes ve Rumeli muhâcirlerinin ifâ-yý
salât-ý mefrûza ve çocuklarýný talim ve terbiye için câmi‘-i þerîf ve mektebleri
bulunmadýðýndan bahisle yekdiðerine civar olan on üç karyenin hâvî olduðu
hânelerin beher ikiþer yüzü için birerden maa mekteb dört ve Kandýra
Kazâsý'nda vâki‘ Harmantepe ve Hendek Nahiyesi'nde vâki‘ Çöðün karyeleri
için dahi yine maa mekteb birerden iki câmi‘-i þerîfin inþâsý istirhamýna ve
zikrolunan karyelerin ormanlara kurbiyeti cihetiyle icab eden kerestenin marifet-i ahali ile kâbil olduðundan zikrolunan câmi‘-i þerîf ve mekteblerin emsâl-i
sâbýkasýna nazaran elli bin guruþ masrafla vücuda geleceði ifadesine dair
Hüdavendigar Vilâyeti Valiliði'nden vârid olan tahrirât manzûr-ý âlî olmuþ ve
ormanlarca suistimâlât vuku‘a getirilmemek üzere mezkûr câmi‘-i þerîfe ve
mekteblerin inþâsý þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahi iktizâ-yý
âlîsinden olarak zikrolunan tahrirât leffen irsâl-i sûy-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri
kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 28 Zilkâde sene [1]304 ve fî 6 Aðustos sene [1]302
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyâri
Süreyya

*
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Hüdavendigar Vilâyeti
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî Cânib-i Âlîsi’ne
Devletlü efendim hazretleri,
Devr ve teftiþ-i ahvâl-i vilâyet zýmnýnda Ýzmid Sancaðý dahilinde kâin
Adapazarý Kazâsý'na muvâsalat-ý bendegânemde kazâ-i mezkûr dahilinde evvelce
iskân etdirilmiþ olan Abaza ve Çerkes ve Rumeli muhâcirlerinin ümerâ ve rüesâsý
nezd-i âcizâneme gelip vukû bulan ifadât-ý umûmiyelerinin hulâsasýnda kendilerinin terk-i vatan-ý kadîm ile zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i zýllulâhîye iltica ve dehâlet etmeleri mücerred dîn-i mübîn-i hazret-i
Muhammedî'nin muhâfaza-i ahkâm-ý celîlesi maksadýndan ibaret olup sâye-i
hazret-i Hilâfet-penâhîde evlâd ü ýyâllerini barýndýracak sûretde birer hâne inþâ
ve ümerâ iskânlarý icra buyurulmuþ ise de ifâ-yý salât-ý mefrûza için câmi ve
mescidleri ve etfâllerine talim-i mesâil-i dîniye için mektebleri bulunmadýðýndan
ber-hâl-i cehâlet ve sefâlet içinde kaldýklarýný beyân ile merâhim-i mâlâ-nihaye-i
hazret-i Hilâfet-penâhîye dehâletle kendilerine lüzûmu olan câmi ve mekteblerin
inþâsý istirhamýnda bulunduklarýný dermiyân etmiþlerdir.
Hükûmet-i mahalliye marifetiyle tahkikât-ý lâzýme lede'l-icra Akyazý
Nahiyesi'nde iskân olunan ve câmi ve mektebleri bulunmayan ve yekdiðerine
civar olan on üç karyenin hâvî olduðu hânelerin beher ikiþer yüz hânesi için birerden maa mekteb dört aded câmiin ve Kandýra Kazâsý'na tâbi Harmantepe nâm
karye ile Hendek Nahiyesi'nde vâki‘ Çöðün karyesi için dahi kezâlik maa mekteb
iki câmiin lüzûm ve vücûbu anlaþýlmýþ ve zikrolunan karyelerin ormanlara kurbiyet ve civariyeti olup icab eden kerestenin marifet-i ahali ile tedâriki kâbil
bulunmuþ idüðünden beyân olunan beþ aded câmi ile mekteblerin emsâl-i
sâbýkasýna nazaran elli bin guruþ masrafla vücuda geleceði tahmin edilmiþdir.
Ýmâmü'l-müslimîn ve Halife-i rûy-ý zemin velî-nimet-i bî-minnetimiz þevketlü
kudretlü Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinin cülûs-ý hümâyûn-ý þehriyârilerinden beri Memâlik-i Mahrûsetü'l-mesâlik-i hazret-i zýllullâhîlerinde
meþhûdü'l-basâr-ý üli'l-ebsâr olan bunca hayrât ve müberrât-ý þerîfe-i zýllullâhîlerine bir ilave-i faika ve lâhýka-i hayriye olmak üzere zikrolunan muhâcirîn
karyelerine iktizâ eden maa mekteb beþ bâb câmi‘-i þerîfin inþâsýna irâde-i inâyetmu‘tâde-i hazret-i Hilâfet-penâhîleri müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise
bunca muhâcirîn-i Ýslâmiye içinde ihyâ-yý dîn-i mübîn-i hazret-i seyyidü'lmürselîn buyurulmuþ olacaðýndan bu emr-i hayrýn atebe-i seniyye-i hazret-i zýllullâhîye arzýyla her vechile emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i velî-i niamî
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müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise muktezâ-yý münîfinin emr u iþ‘ârý müsterhamdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 26 Zilkâde sene [1]304 ve fî 4 Aðustos sene [1]303 / [16 Aðustos 1887]
Vali-i vilâyet-i Hüdavendigar
Seyyid Ýsmail Ali
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KUNAYTIRA'DAKÝ ÇERKES MUHACÝRLERÝNE HUMMA
HASTALIÐINDAN DOLAYI YARDIM YAPILMASI
Suriye Vilâyeti'ne baðlý Kunaytýra'da iskân edilmek üzere bulunan Çerkes
muhâcirleri arasýnda ortaya çýkan bulaþýcý humma hastalýðýndan
dolayý valilik muhâsebesince on beþ bin kuruþ harcama
yapýlmasýna izin verildiði

34

9 Ekim 1888

Maliye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesi'ne
Suriye Vilâyeti dahilinde Kunaytýra'da iskân edilmek üzere bulunan Çerkes
muhâcirlerinde zuhûr eden humma-yý sâriye ve mühlikeden dolayý tahminen on
beþ bin guruþun emvâl-i vilâyetden sarfýna me’zûniyet itâsý husûsuna vilâyet-i
müþârünileyhâdan vâki‘ olan iþ‘âr üzerine bi'l-istizân irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Padiþahî þeref-müteallik buyurulduðu ve keyfiyetin taraf-ý âlî-i dâverilerine de
bildirildiði beyân-ý âlîsiyle icra-yý icabý bâ-buyuruldu-yý âlî emr u izbâr buyurulmuþ ve hükm-i irâde-i seniyye vechile iktizâsýnýn ifâsý husûsunun aidiyeti
vechile savb-ý sâmî-i âsafânelerine izbârý bi'l-havale muhâsebe-i nezâretden
ifade kýlýnmýþ olmaðýn icra-yý icabý bâbýnda.
Fî 3 Safer sene [1]306 ve fî 27 Eylül sene [1]304 / [9 Ekim 1888]
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KAFKASYA'DAN DENÝZ YOLUYLA GELEN ÇERKESLERÝN VAPUR
NAVLUN BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ
Kafkasya'dan hareketle deniz yoluyla Ýstanbul'a kafileler hâlinde gelecek olan
Çerkes muhâcirlerinin iskân yerlerine naklettirilmek üzere vapurlarýndan
indirilmeksizin yollarýna devam edebilmeleri için gereken navlun
ücretlerinin Maliye Nezâretince ödenmesindeki
gecikmenin giderilmesi

35

22 Ekim 1890

Dokuz bin bu kadar nüfusdan ibaret olduðu halde Kafkasya'dan hicret edecek ve beher kafilesi iki bin dört yüz nüfus olarak Petersburg Sefâret-i
Seniyyesi'nin bâ-telgraf Hariciye Nezâreti'ne vuku‘bulan iþ‘ârýna nazaran bu
gün mahallinden vapura binecek olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin Dersaâdet
limanýna vürûdlarýnda aktarma sûretiyle ve gerek kumpanyalarla bi'l-mukâvele
doðrudan doðruya mahall-i mürettebe-i iskâniyelerine sevki zýmnýnda ihzârý
muktezî olan vapur ucûrâtý için elde peþin para mevcud olmasýna lüzû-ý âcil
görülmesi üzerine iktizâ edecek mebâliðin Bank-ý Osmanî marifetiyle komisyona temin-i itâsý vesâilinin istikmâli Bâb-ý Âlî'ye ve Maliye Nezâreti'ne iþ‘âr
kýlýndýðý ve leffen arz ve takdim kýlýnan pusulada gösterildiði üzere muhâcirîn
masârýfý nâmýyla dahil-i muvâzene bulunan mebâliðden komisyonun üç milyon
üç yüz altmýþ bin küsûr guruþ matlûbu bulunduðu halde güyâ dahil-i muvâzene
olan para kifâyet etmiyormuþ gibi bu bâbda tereddütler vâki‘ olmakda idiði
haber alýnmasý üzerine bugün bizzat sadrâzam kullarýnýn konaðýna uðrayýp
ehemmiyet ve müsta‘celiyet-i maslahatý ifade etmekliðim üzerine keyfiyeti hâkpây-i hümâyûn-ý mülûkânelerinden istizân edeceðini söylemiþ ise de iþ kâbil-i
tehir olmayýp çünkü ma‘lûm-ý âlî-i cenâb-ý Hilâfet-penâhileri buyurulduðu
üzere Rusya Devleti bir ceneral irsâliyle keyfiyet-i muhâceretlerini müzâkere
etdirmiþ ve esasen hicretleri devletce kabul ve tasvib buyurulmuþ olan muhâcirîn-i merkûme için iki seneden beri muhâbereler cereyânýyla bunlar tamam
hicrete baþladýklarý ve Dersaâdet'e geldikleri vakit mahzâ parasýzlýkdan nâþî
bunlarýn irkâblarý için vapur tedârik ve ihzâr edilememesi ve pâyýtaht-ý
Saltanat-ý Seniyye'nin kapýsý önünde muhâcirîn-i vâridenin geldikleri vapur
derûnunda býrakýlmasý maddesinin yâr u aðyâra karþý ne kadar çirkin bir manzara teþkil edeceðinden kat‘-ý nazar evvelce bu Çerkesler yüzünden vâki‘ olan
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hâdisât delâletiyle rehîn-i ilm-i âlem-þumûl-i cenâb-ý Padiþahileri buyurulmuþ
olacaðý üzere bunlar karaya ayak basacak olur ise bir takým hâlât-ý nâ-marziyyeye ve tasdî‘-i ser-i âlî-i mülûkânelerine tasaddileri mesbûk olup buralara
mahal kalmamasý evvelce taht-ý kararda olduðu üzere muhâcirîn-i merkûmenin
karaya çýkarýlmayarak aktarma sûretiyle veyâhûd doðrudan doðruya mahall-i
iskâniyelerine sevkiyle hâsýl olarak komisyon burasýný nazar-ý dikkate almýþ ve
bu maksadýn husûlü mahzâ geldikleri anda vapur mevcud bulundurulmasýna
mütevakkýf olup o da ber-vech-i ma‘rûz elde peþin paranýn vücuduna vâbeste
iken þimdi tamam kapýya geldikleri sýrada Maliye tarafýndan para verilmesinde
tereddüd edilmesi ve istîzâ ve istizâh ile imrâr-ý vakt edilmesi esbâbý cây-ý mülâhaza olup çünkü dünkü gün hâk-pây-i hümâyûn-ý mülûkânelerine yüz
sürdüðüm sýrada Haçik Efendi'nin katelesi miyânýnda Artin Paþa'nýn
akrabasýnýn dahi mevcud olduðu ifade buyurulmasýna göre Ermenilerden
emniyet münselib olmaðla ve Agop Paþa da Ermeni bulunmaðla ve Sadrâzam
kullarýnýn dahi hâk-pây-ý þâhânelerine sadâkati ma‘lûm-ý þâhâneleri buyurulmaðla böyle bir mesele-i nâzikede yani kendilerinden her türlü harekât-ý nâmarziyye zuhûru melhûz olan Çerkes iþlerinde bunlarýn iþi bu yolda müþkilâta
uðratmalarý hadþe-resân-ý ezhân olup binâenaleyh keyfiyeti bâ-tezkire-i
resmiye bugün Baþkâtib paþa kullarýna iþ‘âr etmiþ isem de arzý tehir eder mülâhazasýyla atebe-i ulyâ-yý cenâb-ý mülûkânelerine dahi arza isti‘câl eyledim.
Tezkire-i mezkûre henüz arz edilmemiþ ise oradan aldýrýlarak istenilen paranýn
bu gün itâsý husûsunun seri‘an icab edenlere emr u fermân buyurulmasý ricasýna cür’et eyledim. Kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân velî-nimet-i bî-minnetim
þevketlü Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinindir.
8 Rebîülevvel sene [1]308 / 10 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [22 Ekim 1890]
Rýza
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36

ANTALYA'DAKÝ KAFKAS MUHACÝRLERE EÞÝT OLARAK
TAYÝNAT VERÝLMESÝ
Antalya'ya sevk edilen Kafkasya muhâcirlerine verilmesi kararlaþtýrýlan tayinât
miktarýnýn artýrýlarak fakir-zengin ayýrt edilmeksizin ödeme yapýlmasý
15 Þubat 1891

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Aliyyesi'ne
Mevâki‘-i mürettebede iskân edilmek üzere Antalya'ya sevk olunan
Kafkasya muhâcirlerine itâ olunacak tayinâtýn kararý vechile aceze ve muhtacînine hasrý ve teferruâtý hakkýnda vâki‘ olan iþ‘âr-ý âlî-i âsafâneleri üzerine
Konya Vilâyeti'ne icra kýlýnan tebligâta cevaben alýnan ve leffen tesyâr kýlýnan
telgrafnâmede muhâcirînden zî-kudret ve sahib-i servet olunanlar istisnâ
edildikten sonra erâmil ve acezeden ve amel-mânde bulunanlardan on yaþýna
kadar olanlarýna yüz dirhem ve yukarýsýna yarýmþar kýyye nân-ý azîz itâsý muhâcirîn talimâtý ahkâmý iktizâsýndan ise de muhâcirîn-i merkûmenin zî-kudret ve
sahib-i servet olanlarýný tefrik etmek þimdilik gayr-ý kâbil olduðu gibi bunlar
kendilerine verilen tayinât mikdârýnýn ne küçük ve ne de büyükleri idare
edemediðinden yüz dirhem daha tezyidini taleb ve istidâ eylediklerini ve sýhhat-i
istidâlarý bizzat meþhûd olduðuna binâen muhâcirîn-i merkûmenin muvakkaten ve mecburen kalacaklarýn bir ay müddet için mes’ullerinin is‘âfý zarurî
görülerek umûmiyetle on yaþýndan dûn olanlarýna yarýmþar kýyye ve büyüklerine üçer yüz dirhem nân-ý azîz tayinâtý itâsý livâ-i mezkûr mutasarrýflýðýna
yazýldýðý beyân olunmuþ olmaðla sûret-i iþ‘âra nazaran iktizâsýnýn ifâ ve inbâsýna himem-i aliyye-i dâverileri masrûf buyurulmak bâbýnda.
Fî 6 Receb sene 1308 ve fî 3 Þubat sene [1] 306 / [15 Þubat 1891]
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37

ÇEÇEN MUHACÝRLERE BAÐDAT'IN DEYLEM KAZÂSI'NDAN
YER VERÝLMESÝ
Baðdat Vilâyeti'nde iskânlarý kararlaþtýrýlan Çeçen muhâcirlerine tahsis edilen
arazinin yetersiz kalýþýndan dolayý açýkta kalan muhâcirlere Deylem kazâsýndaki Azrakiye adlý yerin verilmesinin uygun görüldüðü
10 Mart 1891

Vilâyet-i Baðdad
Aded: 106

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri;
Baðdad Vilâyeti'nde iskânlarý muktezâ-yý irâde-i seniyyeden olan Çeçen
muhâcirlerine evvelce bir mikdâr arazi tayin ve irâe edilmiþdi. Bu defa arazi-i
mezkûrenin kifâyetsizliðinden bahsile yersiz kalan yüz on beþ hâne halkýnýn
iskân ve idaresine kâfi görünen Azrakiye arazisinin de kendilerine itâsýný taleb
ve istidâ ediyorlar mezkûr Azrakiye arazisi ise Deylem kazâsý dahilinde olmaðla
kaymakamlýðýndan bi'l-istilâm alýnan cevabda arazi-i mezkûre bozkýrandan
ibaret olup hâli ani'l-ahali bulunduðu cihetle evvelce müzayedeye çýkarýlmýþ
idüði ve on bin beþ yüz guruþ kýymeti olup muhâcirîn-i merkûmeye itâsýnda bir
beis ve mahzûr görülemediði bildirilmiþdir. Binâenaleyh arazi-i mezkûrenin
muhâcirîn-i merkûmeye verilmesi için keyfiyetin Bâb-ý âlî'den lüzûm-ý istizâný
lede'l-havale vilâyet ve Defter-i Hakanî Ýdaresi'nden bâ derkenar beyân ile
idare-i merkûmenin bu ifadesi meclis-i idare-i vilâyetce de tasvib kýlýnmaðla
icabýnýn icrasý zýmnýnda keyfiyetin emr u iþ‘âr buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 2 Cemâziyelâhir sene [1]308 ve fî 1 Kânûn-ý Sâni sene [1]306
Baðdad Valisi
Sýrrý

*
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Devletlü efendim hazretleri;
Baðdad Vilâyeti'nde iskânlarý muktezâ-yý emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i
Padiþahi'den olan Çeçen muhâcirlerine evvelce verilen arazinin adem-i
kifâyetinden dolayý açýkda kalanlarýna Azrakiye nâm arazinin itâsý hakkýnda
vilâyet-i mezkûre valiliðinden vârid olan tahrirât üzerine Defter-i Hakanî
Nezâret-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere alýnan cevabda Deylem kazâsý dahilinde
bulunan mezkûr Azrakiye nâm arazinin hâli ve mahzûrdan sâlim olmaðla
beraber muhâcirîn-i merkûmenin tavtîn ve îvâsýna kâfi bulunduðundan arazi-i
mezkûrenin muhâcirîn-i merkûmeye tahsis ve itâsý münasib olacaðý gösterilmiþ
olduðu beyânýyla icra-yý icabýna dair Dahiliye Nezâreti Celîlesi'nin tezkiresi
melfûflarýyla arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i cenâb-ý mülûkdâri þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi
infâz edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý efendim.
Fî 27 Receb sene [1]308 fî 25 Þubat sene [1]306
Sadrâzam
Kâmil

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûflarýyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî
þeref-sudûr buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Receb sene [1]308 fî 27 Þubat sene [1]306 / [10 Mart 1891]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyâri
Süreyya
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ERTUÐRUL VE ÝNEGÖL'DEKÝ MUHACÝR KÖYLERÝNE CAMÝ VE OKUL
ÝNÞASI
Ertuðrul Sancaðý'ndaki muhâcir köylerine câmi yaptýrýldýðýný haber alan
Ýnegöl Kazâsý'na baðlý Hilmiye köyü vekilinin baþvurusu üzerine,
çevredeki 5 adet muhâcir köyüne de birer mescid ve
okul inþâ edilmesine karar verildiði

38

4 Ekim 1891

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 250

Evkâf-ý Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Ertuðrul Sancaðý dahilinde vâki‘ Yukarý Oklubal karyesindeki mescid-i
þerîfin münhedim olmasýna mebnî diðer bir mescid inþâsý için lâzým gelen kereste ve taþý cem‘ etmiþler ise de levâzýmât-ý sâiresinin tedârikine muktedir olamadýklarýndan ve livâ-i mezkûr dahilindeki muhâcirîn karyelerine birer mescid-i
þerîf inþâsý zýmnýnda irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî'nin þeref-sudûr buyurulduðunu haber aldýklarýndan bahisle mescid-i þerîf-i mezkûrun inþâsý karye-i
mezkûre ahalisi vekili Hacý Zekeriya tarafýndan bâ-arzuhal istidâ olunmuþ ve
Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde Ýnegöl kazâsý muzâfâtýndan Oylat Hamamý
civarýnda Gürcü muhâcirlerinin teþkil etmiþ olduklarý Hilmiye karyesiyle muahharan teþekkül eden beþ aded muhâcir karyesinde birer mescid-i þerîf ve mektebin inþâsý beþ yüz lira ile vücuda gelebileceði Hüdavendigar Vilâyeti'nin arz u
iþ‘âr-ý cevabîsinden ma‘lûm-ý âlî olmasýyla inþâsý taraf-ý ahaliden istidâ olunan
mesâcid-i þerîfenin Evkâf-ý Hümâyûn Hazinesi'nce ve mekâtibin dahi Maârif
Nezâret-i Celîlesi tarafýndan inþâ etdirilmesi hakkýnda irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Padiþahî þeref-sudûr buyurularak keyfiyetin 24 Þevval 1 308 tarihinde makamý senâverîden nezâret-i celîleleriyle nezâret-i müþârünileyhâya teblið olunduðu
kayden haber verilmesine mebnî Maârif Nezâret-i Celîlesi'ne tekid-i vesâyâ
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edilmiþ olmaðla nezâret-i celîlelerince dahi hükm-i irâde-i seniyye-i hazret-i
hilâfetpenahînin seri‘an infâzý husûsuna himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 24 Safer 1309 ve fî 16 Eylül 1307
Sadrâzam
Cevad

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleri ma‘lûm-ý âcizî oldu.
Mukaddemâ makam-ý sâmî-i Sadâret-penâhahîlerinden þeref-vârid olan
tezkire-i sâmiye üzerine mesâcid ve mekâtib-i mezkûrenin baþka baþka keþiflerinin ve usûl ve nizâmý dairesinde münâkasalarýnýn icrasýyla lâzým gelen keþf-i
evvel ve râyic defterleriyle resimlerinin bi't-tanzim irsâli makam-ý nezâretten
Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi'yle Evkâf Muhâsebeciliði'ne bâ-tahrirât iþ‘âr
kýlýnmýþ ise de mezkûr defterler ve resimler henüz vürûd etmemiþ olduðundan
iþbu irâde-i aliyye-i Sadâret-penahîlerinden bahisle defterlerle resimlerin
seri‘an yetiþdirilmesi için vilâyet-i müþârünileyhâ ile Evkâf Muhâsebeciliði'ne
tekiden teblið-i madde olunmaðla vürûdunda hükm-i celîl-i irâde-i seniyye-i
hazret-i zýllullâhinin infâzýna müsâra‘at olunacaðý muhât-ý ilm-i âlî-i fahîmâne
buyuruldukda ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî Selh-i Safer sene 1309 ve fî 21 Eylül sene 1307 / [4 Ekim 1891]
Nâzýr-ý Evkâf-ý Hümâyûn
Galib
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TÝCARETLERÝ BOZULAN TATARLARA ÇÝFTLÝKLERDE ZÝRAAT YAPMA
ÝZNÝ VERÝLDÝÐÝ
Ýzmir'in Orta Hamidiye Mahallesi'nde oturan Tatar kabilelerinin yaptýklarý
arabacýlýk ve kiracýlýk iþlerinin bozuk olmasý sebebiyle çiftlikât-ý
hümayunda çiftçilik yapmalarýna izin verildiði

39

7 Þubat 1892

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
183

Aydýn Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi'ne
Ýzmir'de Orta Hamidiye Mahallesi'nde sâkin Tatar kabâilinden elli yedi
hânenin meþgul olduklarý arabacýlýk ve kiracýlýk gibi ticaretlerine kesâd ârýz
olduðundan çiftlikât-ý hümâyûnda ziraat etmelerine müsâade olunmasý hakkýndaki istidâlarýndan ve Ahmedli ve Yayla Yakasý Çiftlikât-ý Hümâyûnu dahilinde
sekiz-on bin dönüm mikdârý arazi-i hâliye mevcud olup bu Tatarlarýn usûl-i
cedîde vechile ziraat ve hýrâsete istidâdlarý bulunduðundan bahisle bunlarýn bir
takýmýna orada lüzûmu kadar arazi gösterilmesi ve içlerinden onar hâne
halkýnýn dahi müteferrikan yine birçok arazi-i hâliyesi bulunan Meþhed ve
Arabacý Köy ve Tulum ve Yeniköy çiftlikâtýnda bulundurulmasý zýmnýnda müsted‘îlerin mukâvelenâmeye rabtý ile usûl-i kadîmeye tevfikan ücret-i arz mukâbili olarak çiftlikât-ý hümâyûn dahilinde ziraatlarýna ruhsat itâsý hakkýnda istifsâr-ý keyfiyeti ve bazý ifadeyi mutazammýn 11 Kânûn-ý Sâni sene [1]307 tarihli
ve yüz doksan bir numaralý þukka mütâlaa-güzâr-ý senâverî oldu. Sûret-i iþ‘âra
nazaran müsted‘îlerin ziraatla me’lûf olduklarý ve Avrupakârî demir pulluklar
isti‘mâl ederek bârgir ile ameliyât-ý zer‘iyyede bulunacaklarý ve bu usulün
zürrâ‘-ý mevcudeye ta‘mîm ile tezyid-i vâridâta bâdî olacaðý anlaþýldýðýna binâen
ber-vech-i iþ‘âr kendileriyle akd-i mukâvele olunarak usûl-i kadîmeye tevfikan
ücret-i arz mukâbili olarak çiftlikât-ý hümâyûn dahilinde ziraatlarýna ruhsat
itâsý münasib olacaðý beyânýyla terkîm-i cevabnâmeye ibtidâr kýlýndý. Ol bâbda.
26 Kânûn-ý Sâni sene [1]307 / 8 Receb sene [1]309 / [7 Þubat 1892]
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TARSUS'TAKÝ KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝN TAYÝNAT BEDELLERÝNÝN
ARTTIRILMASI
Tarsus'ta bulunan Kafkasya muhâcirlerine günlük olarak verilmekte olan
yiyecek bedelinin yeterli duruma getirilerek iskânlarýnýn
bir an önce temin edilmesi

40

25 Mart 1892

Adana Vilâyet-i Behiyyesi’ne
Tarsus'ta mukîm Kafkasya muhâcirlerine verilmekte olan yevmiyenin
derece-i kifâyeye iblâðý istidâ olunduðuna ve teferruâtýna dair vârid olan telgrafnâme-i vâlâlarý üzerine Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle lede'lmuhâbere alýnan cevabda vilâyât-ý þâhâneye hicret edenlerden muhtac-ý tayinât
olanlarýnýn kebîrine yevmî iki yüz, sagîrine yüz dirhem nân-ý azîz ve yâhûd
râyic-i mahalliye tevfikan ol mikdâr nân-ý azîz parasý itâsý lâzým geleceði cihetle
muhâcirîn-i merkûmeye ekmek bahâsý olarak verilmekte olan yirmi ve on para,
iki yüz ve yüz dirhem nân-ý azîz esmânýna mu‘âdil deðil ise râyic-i mahallîye tevfikan kibâr için iki yüz ve sýgâr için yüz dirhem nân-ý azîz esmâný mikdârýna
iblâð olunup ol mikdârý tecavüz etdirilmemesi ve bunlarýn bir an evvel iskânlarý
esbâbýnýn dahi istihsali lüzûmunun izbârý ifade kýlýnmýþ olmaðla ol vechile ifâyý muktezâsýna ve mevsimin müsâadesi cihetiyle bir an evvel emr-i iskânýn
husûlüne hasr-ý himmet buyurulmasý tavsiyesine ibtidâr olundu. Ol bâbda.
13 Mart sene [1] 308 / [25 Mart 1892]
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NÝÐDE VE EREÐLÝ'DE KAFKASYA MUHÂCÝRLERÝ ÝÇÝN ÝNÞA EDÝLEN
EVLERÝN KUR'A ÇEKÝLMEK SURETÝYLE DAÐITILDIÐI
Konya Vilâyeti'nin Ereðli Kasabasý ile Niðde Sancaðý'nýn Kulaktepe mevki‘nde
Kafkasya muhâcirleri için inþâ edilen evlerin kur‘a çekilmek sûretiyle yerli
halk, eþrâf ve memûrlarýn katýlýmýyla muhâcirlere daðýtýldýðý

41

9 Kasým 1892

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
782

Niðde Sancaðý'nda bulunan Kafkasya muhâcirleri için yüz otuz hâne inþâ
olunarak muhâcirîn-i merkûmenin iskân edilmiþ olduðuna dair Konya
Vilâyeti'nin telgrafnâmesi manzûr-ý âlî buyurulmak için arz ve takdim kýlýndý
efendim.
Fî 18 Rebîülâhir sene [1]310 fî 27 Teþrin-i evvel sene [1]308 / [9 Kasým 1892]
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

*
Telgrafnâme
Huzur-ý sâmî-i Sadâret-penâhî'ye
Kafkasya muhâcirleri için Niðde Sancaðý'nda Kulaktepe nâm mahalde inþâ
olunmakda olan altmýþ altý ve Ereðli kasabasý civarýnda altmýþ dört hânenin
inþaatý sâye-i muvaffakýyyet-vâye-i tâcdâride bu kere mükemmelen hitâm bulmuþ ve bi'l-cümle memûrîn-i eþrâf ile ahaliden pek çok kimseler ve kâffe-i
muhâcirîn hazýr olduðu halde gayet müessir sûretde duâ-yý tevâfür-þân ve iclâl-i
Padiþahî tilâvetle cümlesi eþk-rîz-i þevk ve þükrân olarak "Padiþahým çok yaþa"
zemzemesiyle tezyîn-i zebân-ý ubûdiyyet eylemiþ ve her hâneye birer numara
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vaz‘ olunarak mezkûr numara ve muhâcirîn esmâsý üzerine kur‘a keþîdesiyle
herkes kendisine isabet eden hâneye iskân ve ik‘âd edilmiþ olduðu bu kere cevaben Niðde Mutasarrýflýðý'yla Ereðli Kaymakamlýðý'ndan vârid olan telgrafnâme
üzerine ma‘rûzdur, fermân.
Fî 26 Teþrin-i evvel sene [1]308
Konya Vâlisi
Hasan Hilmi
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MUHACÝR KADINLARA EVLENDÝKLERÝNDE ARAZÝ TAHSÝS EDÝLMESÝ
Muhâcirlerin dul kadýnlarý ile çocukken göç edenlerin yetiþkin hâle geldiklerinde yerli halktan erkeklerle evlenmeleri hâlinde kendilerine
ihtiyaçlarý göz önüne alýnarak arazi tahsis edilmesi

42

11 Kasým 1894

Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi

Mesele-i zâilede hicret eden bazý nisvânýn yerli ile ba‘de'l-izdivac on beþ seneden beri arazi talebinde bulunduklarý ve ta‘ayyüþ etmekde olduklarý halde þimdi
zevclerinin fakr hâle dûçâr olduklarýndan bahsile kendilerine de arazi itâsýný
istidâ etmekde olduklarý Akka Defter-i Hakanî Memûriyeti'nden bildirildiði ve
talimât-ý mahsûsasýnda kadýnlara arazi itâ olunacaðý hakkýnda sarâhat olmadýðý
cihetle istifsâr-ý muâmeleye dair Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'nden alýnan
tezkire Muhâcirîn Ýdaresi'ne lede'l-havale bu gibi nisvâna arazi itâ olacaðýna dair
talimât-ý mahsûsasýnda sarâhat yok ise de zevcleri yerli olan muhâcir kadýnlar ile
zevceleri ahali-i kadîmeden bulunan erkek muhâcirlere ve muhâcirînin vürûdlarýnda yetim ve yetime iken ba‘de'l-büluð yerli ahali ile izdivac eden ve mesken
ve me’vâsý bulunmayan zükûr ve inâsa arazi verilip verilmemesi mukaddemâ
mülgâ Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nden istifsâr olunmasý üzerine Þûrâ-yý
Devlet Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnýp sûreti taraf-ý âlî-i Sadâret-penâhi'den
buyruldu ile tevdi‘ olunan mazbatada erâmil-i muhâcirîne arazi itâsý kendilerinin
maiþetlerini temin ile beraber tezevvüclerinde teshil ederek iki yüzlü fâide
müstelzim olacaðý gibi ibtidâ-yý hicretlerinde çocuk bulunmalar[ýn]dan dolayý
arazi verilmeyen ve bilâhare büyüyerek te’ehhül edenlerin de bî-vâye býrakýlmasý
münasib olamayacaðýndan bunlardan acz ve ihtiyaclarý muhakkak olanlara da o
sûretle muâmele edilmesi lüzûmu gösterilmiþ ve sûret-i karar 29 Kânûn-ý Sâni
sene [1]307 tarihinde Ýþkodra ve Trabzon vilâyetlerine teblið ile beraber bu misillülerin muâmelât-ý iskâniyesi karar-ý mezkûr dairesinde icra edilmekde bulunmuþ
olduðundan o sûretle ifâ-yý muâmele etdirilmesi lüzûmunun cevaben nezâret-i
müþârünileyhâya iþ‘ârýyla vilâyâta da izbârý ifade olunarak icab-ý icra olunduðundan oraca da ona göre ifâ-yý muktezâsýna himem.
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Edirne, Hüdavendigar, Aydýn, Konya, Adana, Haleb, Suriye, Kastamonu,
Sivas, Ankara, Diyarbekir, Mamuretülaziz, Trabzon, Selanik, Kosova, Erzurum,
Manastýr, Biga, Çatalca, Ýzmir, Beyrut, Ýþkodra, Þehremaneti, Defterhâne.
Fî 12 Cemâziyelevvel sene [1]312 ve fî 30 Teþrin-i evvel sene [1]310 / [11
Kasým 1894]

DH. MKT, 2068/105
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43

KIRÞEHÝR SANCAÐI'NA SEVKEDÝLEN KANUK KABÝLESÝNÝN PERÝÞAN
HALDE BULUNDUKLARINDAN ÝHTÝYAÇLARIN KARÞILANMASI
Rusya'dan Ankara'ya gelerek Kýrþehir Sancaðý'na sevkedilen Kanuk kabilesi
reisi Aslangerey'in yiyecek, yol, ve iskân masraflarýný karþýlayamayacak
derecede muhtaç olduklarýný beyân eden telgrafýnýn Meclis-i Vükelâ
toplantýsýnda görüþülmesinin kararlýþtýrýldýðý
12 Ekim 1895

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
3960

Rusya'dan muhâceretle iki bin beþ yüz nüfus olduklarý halde Ankara'ya
gelmiþler ve oradan da mahall-i iskânlarý olan Kýrþehir Sancaðý'na sevk olunmak üzere bulunmuþlar ise de cümlesi fukara ve muhtacînden olup þimdiki
halde ekmek parasý tedârikinden âciz kalarak çocuklarý açlýkdan telef olmaða
baþladýðý ve bu cihetle mahall-i iskânlarýna kadar gayr-ý muktedir bulunduklarý
beyânýyla yol masraflarýnýn tesviyesiyle iâþeleri husûsunun temini emrinde
istidâ-yý âtýfet ve merhamet-i seniyye-i þâhâneyi hâvî Kanuk Kabilesi Reisi
Aslangerey Bey ve diðer üç kabile reislerinin imzasýyla Ankara'dan vârid olup
manzûr-ý âlî buyurulan telgrafnâme leffen taraf-ý sâmî-i Sadâret-penâhîye irsâl
kýlýnmýþ ve bu bâbda yarýnki Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâca bir karar verilmesi
þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî icab-ý âlîsinden
bulunmuþ olmaðla
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 22 Rebîülâhir sene [1]313 ve fî 30 Eylül sene [1]311 / [12 Ekim 1895]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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KUNAYTIRA KAZÂSI'NA YERLEÞTÝRÝLEN KAFKAS MUHACÝRLERÝ
ÝÇÝN EV ÝNÞA MASRAFLARINA ÝLÂVE YAPILMASI
Suriye Vilâyeti Kunaytýra Kazâsý'nýn Hasine mezraasýnda yerleþtirilen Kafkas
muhâcirleri için ev inþâ masraflarýnýn yanýsýra emsâline nazaran ziraî
malzemeler ve günlük harcamalar karþýlýðý olarak da havele
yapýlmasýnýn Padiþah tarafýndan uygun görüldüðü

44

26 Eylül 1901

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1515

Atûfetli efendim hazretleri,
Suriye Vilâyeti'nde kâin Kunaytýra Kazâsý'nda Hasine mezraasýnda iskân
olunacak Kafkasya muhâcirlerinin hâneleri masârýf-ý inþâiyesi olarak verilen
havalenâmede bunlarýn yevmiyeleriyle hayvanât ve tohumluk ve ziraat edevâtý
için bir þey tahsis olunmadýðýndan ve muhâcirîn-i merkûmenin altmýþ iki
hanede yüz doksan ikisi büyük ve yetmiþ dördü küçük olarak iki yüz altmýþ iki
nüfus idüðünden ol bâbdaki talimât ile râyic-i mahallîye göre bunlara þehrî altý
bin sekiz yüz yetmiþ guruþ hesabýyla bir senede seksen iki bin dört yüz kýrk ve
hayvanât bedeli ile tohumluk ve edevât esmâný olmak üzere her hâneye bin beþ
yüz guruþdan doksan üç bin guruþ ki cem‘an yüz yetmiþ beþ bin dört yüz kýrk
guruþun daha ilaveten tahsisiyle icra-yý havalesi husûsuna dair Maliye Nezâret-i
Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim olunmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-sudûr ve sünûh buyrulur ise mantûk-ý
münîfi infâz edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 15 Cemâziyelevvel sene [1]319 fî 16 Aðustos sene [1]317
Sadrâzam
Rýfat
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyrulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfetpenâhî þeref-sudûr buyrulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 12 Cemâziyelâhir sene [1]319 ve fî 12 Eylül sene [1]317 / [26 Eylül 1901]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyâri
Tahsin
*
Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Muhâsebe-i Umûmiye
Aded
1034
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Kunaytýra Kazâsý'nda Hasine mezraasýnda iskân olunacak Kafkasya muhâcirlerinin hâneleri masârýf-ý inþâiyesi olarak vürûd eden havalenâmede bunlarýn
yevmiyeleriyle muktezî hayvanât ve tohumluk ve ziraat edevâtý için bir þey tahsis olunmadýðýndan ve muhâcirîn-i merkûmenin altmýþ iki hanede yüz doksan
ikisi büyük ve yetmiþ dördü küçük olarak iki yüz altmýþ iki nüfusdan ibaret
bulunduðundan ol bâbdaki talimât ile râyic-i mahallîye tevfikân bunlara þehrî
altý bin sekiz yüz yetmiþ guruþ hesabýyla bir senede seksen iki bin dört yüz kýrk
ve hayvanât bedeli ile tohumluk ve edevât esmâný olmak üzere beher hâneye
bin beþ yüzden doksan üç bin guruþ ki cem‘an yüz yetmiþ beþ bin dört yüz kýrk
guruþun daha ilaveten tahsisiyle icra-yý havalesi Suriye Vilâyet-i Celîlesi'nin
iþ‘ârýna atfen Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan alýnan
tezkirede izbâr kýlýnmýþ olmasýna ve emsâline nazaran icab-ý hâl ifâ olunmak
üzere keyfiyetin huzur-ý sâmî-i dâver-i efhamilerine arz ile istizâný Muhâsebe-i
Umûmiye-i Maliye'den ifade kýlýnmýþdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Cemâziyelevvel sene 1319 ve fî 7 Aðustos sene [1]317
Maliye Nâzýrý
[Ahmed] Zühdü
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Ý. DH, 1387/1319. C/20
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MUÞ SANCAÐI'NDA YERLEÞTÝRÝLEN ÇEÇEN KABÝLESÝNÝN
KARABOYUN MUHACÝRLERÝNE YÝYECEK VE ZÝRAÝ
YARDIMDA BULUNULMASI
Muþ Sancaðý'nda yerleþtirilen Çeçen kabilesinin Karaboyun kolu muhâcirlerinin sekiz aylýk yiyecek bedeli ile ziraat aletleri, hayvan ve tohumluk gibi
yardýmlarýn yapýlmasý

45

28 Ekim 1901

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1405

Atûfetli efendim hazretleri,
Kafkasya muhâcirlerinden ve Çeçen kabilesinden Karaboyun kavminden
olup Muþ Sancaðý dahilinde iskân kýlýnacak yedi hanede otuz dokuz nüfusun
sekiz aylýk iâþeleriyle çift hayvan ve âlât-ý zirâiye ve tohum esmâný bulunan yedi
bin yedi yüz guruþun tesviyesi husûsuna dair Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin
tezkiresi arz ve takdim olunmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhi þeref-sunûh ve sudûr buyrulur ise mantûk-ý münîfi infâz
olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fî 5 Cemâziyelevvel sene [1]319 ve fî 6 Aðustos sene [1]317
Sadrâzam
Rýfat

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfetpenâhî þeref-sudûr buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 15 Receb sene [1]319 ve fî 15 Teþrin-i evvel sene [1]317 / [28 Ekim 1901]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin

*
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Nezâret-i Umûr-ý Maliye
Muhâsebe-i Umûmiye
Aded
954
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya muhâcirlerinden ve Çeçen kabilesinin Karaboyun kavminden
olup Muþ Sancaðý dahilinde iskân kýlýnacak yedi hanede otuz dokuz nüfus
muhâcirîn sekiz aylýk iâþeleriyle çift hayvan ve âlât-ý zirâiye ve tohum esmâný
için yedi bin yedi yüz guruþun sarfýna me’zûniyet itâsý Bitlis Vilâyeti'nden telgrafla iþ‘âr olunduðundan bahisle icra-yý icabý Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý
Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan alýnan tezkirede bildirilmiþ olmasýna ve emsâline
nazaran keyfiyetin huzur-ý sâmî-i dâver-i efhamilerinden istizâný Muhâsebe-i
Umûmiye-i Maliye'den ifade kýlýnmýþdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 22 Rebîülâhir sene 1319 ve fî 25 Temmuz sene 1317
Maliye Nâzýrý
[Ahmed] Zühdü
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Ý. DH, 1389/1319. B/7
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ANKARA'YA YERLEÞTÝRÝLEN KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN EV
ÝNÞAATI VE ZÝRAAT MALZEMESÝ ÝHTÝYAÇLARININ AKKÖPRÜ
EMLÂK-I HÜMAYUN ÝDARESÝ'NCE KARÞILANMASI
Ankara Eðinköprü Emlâk-ý Hümayun arazisine yerleþtirilen Kafkasya
muhâcirlerinin ev yapýmýnda kullanacaklarý kerestenin, ziraat için
çift hayvanlarý, tohumluk ve yemlik tahýlýn Akköprü
Emlâk-ý Hümayun Ýdaresince karþýlanmasý

46

17 Aðustos 1902

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
3719/221

Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý Cânib-i Sâmisi'ne
Eðinköprü Emlâk-ý Hümâyûnu dahilinde iskânlarý takarrür eden yüz hâne
Kafkasya muhâcirlerine emsâli misillü hâneler inþâsýyla çift hayvanâtý ve tohumluk ve yemlik zahîre itâsý vekilleri tarafýndan istidâ olunmasý üzerine keyfiyet
Ankara Vilâyeti'nden istifsâr kýlýndýðý beyânýyla bu bâbdaki ma‘lûmat ve mukarrerâtýn inbâsý vâsýl-ý dest-i ihtirâm olan 26 Haziran sene [1]318 tarihli ve altmýþ üç
numaralý tezkire-i aliyye-i âsafânelerinde izbâr buyrulmuþdur. Muhâcirîn-i
merkûme vuku‘ bulan istirham ve mürâcaatlarý üzerine Hazine-i Hâssa-i
Þâhânece lede'l-istizân þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i mülûkâne mantûk-ý celîline tevfikan mahall-i mezkûrda iskân olunduklarý cihetle haklarýnda Hükûmet-i
Seniyyece her türlü muâvenâtýn icrasý ve binâenaleyh hâsýlâtý iskân-ý muhâcirîne
karþýlýk olmak üzere ihdâs olunan pullarýn Emlâk-ý Hümâyûn Ýdareleri
münâkalâtýna da tatbik edilmekde bulunmasýna göre vâridâtdan emlâk-ý
hümâyûnda sâkin muhâcirînin dahi müstefid olmalarý muvâfýk-ý hâl ve maslahat
olup maahâza bir muâvenet-i fevkalâde olmak üzere muhâcirîn-i merkûmenin
inþâ edecekleri ebniyeye muktezî muhtelif çapda eþcârýn emlâk-ý hümâyûn
ormanlarýndan kat‘ýna müsâade itâsý da vuku‘ bulan istifsâr üzerine Akköprü
Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi'ne cevaben iþ‘âr kýlýnmýþ olduðundan merkûm muhâcirlere komisyon-ý âlîlerince iktizâ eden tohumluk ve yemeklik ve çift hayvanâtýyla sâire itâsý ve yapacaklarý hâneler masârýfýnýn dahi tesviyesi velhâsýl emsâl-i
muhâcirîn hakkýnda ibzâl edilen muâvenât ve teshilâtýn izhârý husûsuna himem-i
celîle-i dâverâneleri þâyân buyurulmak bâbýnda.
4 Aðustos sene [1]318 / [17 Aðustos 1902]
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HH. THR, 472/23
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ÝSTANBUL'A GELEN KAFKASYA VE BATUM MUHACÝRLERÝNÝN
YÝYECEK MASRAFLARININ ÖDENMESÝ
Kafkasya ve Batum Müslüman halklarýndan olup Ýstanbul'a gelen muhâcirlerin Osmanlý tâbiyyetine kabul iþlemleri tamamlanýncaya kadar geçen
sürede yiyecek masraflarýnýn ödenmesi için ilgili birimler arasýnda
gereken yazýþmanýn yapýlmasý

47

13 Mayýs 1905

Huzur-ý sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Batum ve Kafkasya ahali-i Ýslâmiyesi'nden olup Dersaâdet'e gelerek kabul-i
muhâceretlerini istidâ eden ve haklarýndaki muâmele Bâb-ý Âlî'ce derdest ifâ
bulunan iki yüz seksen yedi nüfusun tahakkuk eden ihtiyaclarýna ve geçen gün
Bâb-ý Âlî'ye gelip vuku‘bulan istidâlarýna mebnî haklarýndaki muâmelenin
hitâmýna kadar bunlara emsâli misüllü yevmiye itâsý þifâhen teblið buyurulan
emr-i sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri iktizâ-yý âlîsinden olmasýyla kendilerine
nezâret veznesinden iki yüz seksen yedi guruþ tevzi‘ ve itâ etdirilmiþ olduðu
beyânýyla muâmele-yi mezbûrenin hitâmýna kadar emsâli vechile komisyon-ý
âlîce büyüklerine yevmî birer guruþ ve küçüklerine yirmiþer para verdirilmesi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden fî 25 Nisan sene [1]321 tarihiyle vârid olan
tezkirede iþ‘âr kýlýnmýþdýr. Arz ve izâhtan müstaðnî olduðu üzere ahali-yi merkûmenin tâbiiyyetleri keyfiyeti hallolunmadan ve kabul-i muhâceretleri takarrür
etmeden komisyonca bunlara yevmiye itâsý câiz olamayacak ise de mücerred zât-ý
hazret-i Hilâfet-penâhî'ye da‘avât-ý isticlâb etmek ve ol bâbdaki emr-i sâmî-i
cenâb-ý Sadâret-penâhîleri dahi infâz edilmiþ olmak için ahali-yi merkûmeye altý
günlük, bin dört yüz elli iki buçuk guruþ masârýf-ý iâþe Komisyon Sandýðý'ndan
te’diye edilmiþ olup ancak Defter-i Hakanî Nezâret-i Celîlesi'ne muhavvel olan
merkez tahsisâtýndan haftada dokuz bin guruþ itâsý mukarrer iken bir hayli
zamandan beri bunun bin guruþa tenezzül etmesi yüzünden sandýðýn mevcudu
deðil böyle fukara-yý ahaliyi iâþeye masârýf-ý merkeziye ile vürûd etmekde olan
muhâcirînin sevkiyâtýna bile kifâyet etmediðinden bunlarýn ya nezâret-i
müþârünileyhânýn aceze tertibâtýndan veya müsâdere edilmekde olan noksanü'lvezn ekmeklerle Þehremanet-i Celîlesi'nden iâþeleri veyâhûd iâþelerine sarf olunmak ve haftalýkdan baþka olarak merkez tahsisâtýndan mahsûbu icra edilmek
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üzere sekiz on bin guruþun sürat-i te’diyesi husûsunun Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîlesi'ne emr u iþ‘ârý menût-ý re’y-i rezîn-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleridir.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Rebîülevvel sene [1]323 ve fî 30 Nisan sene [1]321 / [13 Mayýs 1905]
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi azâsýndan
Receb

A. MKT. MHM, 527/6
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48

ADANA VÝLAYETÝ'NDE ÝSKÂN OLUNAN KABARTAY MUHACÝRLERÝN
ÖDEYEMEDÝKLERÝ TOHUMLUK BEDELÝN AFFEDÝLDÝÐÝ
Adana Vilâyeti'nin Haçin Kazâsý'nda iskân olunan Kabartay muhâcirler, kendilerine verilen tohumluk zahîrenin geri ödemesini yapamadýklarýndan
ellerindeki büyük baþ hayvanlarýn satýlarak borcun ödeneceðini
bildirmeleri üzerine zikredilen borcun Padiþah
tarafýndan affedildiðine dair tezkire
29 Haziran 1906

Yýldýz Saray-ý
Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
3330

Adana Vilâyeti dahilinde Haçin Kazâsý'na tâbi Kozcuðaz ve Kayapýnar
karyelerinde iskân olunan Kabartay muhâcirlerine istidâlarý üzerine Meclis-i
Mahsûs-ý Vükelâ kararýyla tohumluk olarak ta‘vizan zahîre itâ kýlýndýðý halde
iki sene ale't-tevâlî ahvâl-i hevâiyenin adem-i müsâadesinden dolayý idrak-ý
hâsýlata muvaffak olamamalarýna mebnî tekrar iki defada ta‘vizan tohumluk
zahîre verilmiþ ise de muhâcirîn-i merkûme zehâir-i mezkûre bedelâtýný ahîren
dahi ifâ edememelerinden nâþi mahallî hükûmetce ellerinde bulunan hayvanâtýn mübâyaasý cihetine gidildiði ve bunlarýn el-yevm hâl-i zarûret ve
sefâletde olduklarý Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'nden arz ve ihbâr
kýlýnmýþ olduðundan sadaka-i âfiyet-i cihân-kýymet-i hazret-i Hilâfet-penâhî
olmak üzere zehâir-i mezkûre bedelâtýnýn afvý þeref-sudûr buyurulan irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Padiþahî iktizâ-yý âlîsinden bulunmuþ olmaðla ol bâbda emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]324 ve fî 16 Haziran sene [1]322 / [29 Haziran
1906]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
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Ý. HUS, 143/1324. Ca/43
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MUHACÝR ÝSKÂNI ÝÇÝN DÜZENLENEN PÝYANGONUN CAZÝP HÂLE
GETÝRÝLMESÝ ÝÇÝN ALINAN TEDBÝRLER
Geliri muhâcir iskân masraflarýnda kullanýlmak üzere Ziraat Bankasý tarafýndan düzenlenen piyangoda, ikramiyeden ayrýlan payýn yetersiz kalmasý
dolayýsýyla gereken ilgi ve fayda saðlanamamýþ olduðundan payýn
arttýrýlarak yeni bir düzenleme yapýlmasý için
Ticaret ve Nâfia Nezâreti'ne izin verildiði

49

5 Mayýs 1907

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hülâsa-i Me’âli
Hâsýlatý muhâcirînin masârýf-ý iskâniyesine tahsisen müesses olup Ziraat
Bankasý'na muhavvel bulunan piyangonun þimdiye kadar icra edilmiþ olan tarz-ý
keþîdesinden me’mûl olan fevâid temin edilemediði gibi bilet satýþlarý tenzil
eylemiþ ve þimdiki usûl devam etdikce hâsýlâtýn günden güne tenâkusu melhûz
olup bu ise hâsýlâtdan ikramiye için tefrik edilen yüzde elli emsâline nisbeten
noksan görünmesi ve ikramiye kazanan biletlerin yüzde yirmi derecesinde olmasý
ve keþîdenin iki ayda bir icrasý gibi ahvâlden münbais idiði istidlâl edilmiþ
olduðundan bahisle bazý ifadeyi hâvî Ticaret ve Nâfia Nezâreti'nden mürsel 23
Safer sene 1325 tarihli tezkire kýrâ’et olundu.
Kararý
Me’âlinde bir biletin bir sene hükmü olmak ve kazanacak numaralarýn yüzde
yirmi beþe iblâðýyla ayda bir kere piyango çekilmek ve bir bilet iki Osmanlý lirasý
itibarýyla kýsm-ý âzamý ale'd-derecât bir ve yarým ve çeyrek lira fiyat ile nýsf ve rub‘
ve semen-i bilet olmak üzere senevî iki yüz elli bin bilet tertib olunarak bunun
bâlið olduðu beþ yüz bin liradan sâir piyangolarda olduðu gibi yüzde yetmiþ
beþinin ikramiyeye ve yüzde birinin kaðýt-bahâsý ve masârýf-ý tabi‘iye ve sevk ve
idare masraflarýyla memûrîn-i müstahdem maaþlarýna ve kalan yüzde yirmi dörtden satýlacak biletler için yüzde yedi bey‘iye tefrik olunarak üst tarafýnýn muhassas lehine itâsý lüzûmu gösterilmiþ ve siyâk-ý iþ‘âra nazaran mezkûr piyangonun ol
vechile tensîki hâsýlâtýnýn tezyidini mûcib olacaðý anlaþýlmýþ olduðundan ber
vech-i iþ‘âr bir tecrübe icra olunmak üzere ifâ-yý muktezâsý zýmnýnda nezâret-i
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müþârünileyhâya me’zûniyet verilmesi tezekkür ve tensib kýlýndý.
22 Ra. sene [1]325 / 22 Nisan sene [1]323 / [5 Mayýs 1907]
Meclis-i Vükelâ azâlarýnýn imzalârý

MV, 115/94
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BURSA'NIN AZÝZÝYE KAZÂSINDAKÝ MUHACÝRLERE
ÇAYIRLIK TAHSÝSÝ
Konya'nýn tabiat þartlarý ve havasýyla uyuþamayýp Bursa'nýn Aziziye kazâsýna
misafir olarak kabul edilen muhâcirlerin talepleri üzerine Bolvadin kazâsýndaki
çayýrlýðýn kendilerine tahsis edilmesi
1 Haziran 1907

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 175

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Konya Vilâyeti'ne sevk olunduklarý halde oranýn âb ve havasýyla imtizâc
edemeyerek Hüdavendigar Vilâyeti'nde Aziziye Kazâsý'na sevk olunub hâl-i
müsâferetde kalmýþ olan yüz altmýþ hâne arazi-i emiriyeden olarak Bolvadin
Kazâsý dahilindeki çayýrýn kendilerine tahsisiyle Ketendere'de iskânlarýna
ahîren irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurulduðundan masârýf-ý iskâniyeleri bulunan dört yüz altmýþ bin sekiz yüz guruþun sene-i
hâliye muhâcirîn tahsisâtýndan bi'l-mahsûb vilâyet-i müþârünileyhânýn sene-i
merkûme emvâlinden tesviyesi için iktizâ eden havalenâmenin tanzim ve
tesyârýyla emr-i iskânlarýnda tehir vuku‘a gelmemek üzere þimdiden te’diyâtda
bulunulmasýnýn defterdarlýða tebliði Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci
Azâlýðý'ndan vârid olan 26 Nisan sene [1]323 tarihli ve yüz on üç numaralý
tezkirede izbâr buyurulmasýyla ona göre muktezâsý icra olunmak üzere keyfiyetin huzur-ý sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhilerine arzýyla istizâný bi'l-havale
Muhâsebe-i Umûmiye-i Maliye'den ifade kýlýnmýþdýr ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 5 Rebîülâhir sene [1]325 ve fî 5 Mayýs sene [1]323
Maliye Nâzýrý
Mehmed Ziya

*
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Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 162
Huzur-ý Sâmî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Þeref-vârid olan 7 Mayýs sene [1]323 tarih ve on yedi numaralý tezkire-i
sâmiye-i hýdîv-i efhamileri cevabýdýr.
Konya Vilâyeti'ne sevk olunduklarý halde oranýn âb ve havasýyla imtizâc
edemediklerine binâen Hüdavendigar Vilâyeti'ne gelmiþ ve vuku‘ bulan
isti‘tâflarý üzerine Bolvadin Kazâsý dahilindeki çayýrýn kendilerine tahsisi ile
Ketendere'de iskânlarýna müsâade-i seniyye-i hazret-i Padiþahi erzân buyurulmuþ
olan muhâcirînin masârýf-ý iskâniyesi için komisyon-ý âlîce Maliye Nezâret-i
Celîlesi'nden taleb olunan havale bedelinin þâyân-ý istiksâr göründüðü ve bunlarýn Konya'ya sevklerinde devletce bir çok masraf ihtiyâr olunduðu beyân-ý
âlîsiyle mikdâr-ý masrafýn mümkün mertebe kasrý emr u iþ‘âr buyurulmakda olup
vâký‘a muhâcirîn-i merkûmenin Konya'ya sevklerinde masârýf-ý nakliyeleri
hükûmet-i seniyyece tesviye edilmiþ ise de oradan Aziziye'ye kendiliklerinden
gelmelerine nazaran bunlar hakkýnda devletce iki defa masârýf-ý nakliye itâ
edilmemiþ ve doðrudan doðruya Bolvadin Kazâsý'na sevk edilmeleriyle Konya'ya
izâmlarý beynindeki masârýf-ý nakliye farkýnýn ehemmiyetli bir dereceye varmayacaðý bedîhî bulunmuþ olduðu gibi sene-i hâliye muhâcirîn tahsisâtýnýn hîn-i
tayininde hâl-i hâzýr-ý hazine nazar-ý dikkate alýnarak sene-i sâbýkada iki bin beþ
yüz guruþla inþâ olunan hânelerin sofasý tayy ve ib‘âdý tenzil olunmak sûretiyle
masârýf-ý inþâiyenin ikiþer bin guruþa ve levâzým-ý sâire bedelinin de hadd-i
asgariye tenzil ve evvel be evvel tayinin kat‘ý sûretleri kararlaþdýrýldýðýna ve
Bolvadin'de iskân olunacak muhâcirîn yüz altmýþ hâneye bâlið olup bunlara ikiþer
bin guruþdan birer mesken inþâsý için üç yüz yirmi bin ve yediþer yüz guruþla birer
çift hayvan ve yüzer guruþla alât-ý ziraiye ve yüz seksener guruþla envâ‘-ý
muhtelifeden tohumluk zahîre mübâyaasý zýmnýnda yüz elli altý bin sekiz yüz
guruþ ki cem‘an dört yüz yetmiþ altý bin sekiz yüz guruþun sarfý taht-ý elzemiyetde
olup maamâfîh bu fiyatdan dûn bedel ile hiçbir yerde mesken inþâ ve levâzým-ý
sâire tedâriki kâbil olamayacaðýnýn nezd-i sâmî-i âsafânelerinde de rehîn-i tasdik
olacaðý me’mûl bulunduðuna mebnî ancak iktisâda riâyet þartýyla muhâcirîn-i
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merkûmenin muâmelât-ý iskâniyesine kifâyet edebilecek olan meblað-ý
mezbûrun sarfý için Maliye Nezâreti'ne me’zûniyet-i lâzýme itâsý husûsuna
müsâade-i celîle-i Sadâret-penâhileri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Rebîülâhir sene [1]325 ve fî 19 Mayýs sene [1]323 / [1 Haziran 1907]
Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azasý Kâtib-i Sâni-i
Hazret-i Þehriyâri
Ýzzet
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A. MKT. MHM, 530/40
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HÜDAVENDÝGAR, KONYA ve ANKARA VÝLAYETLERÝNDE
MUHACÝRLER ÝÇÝN YAPILAN HÝZMETLER
Hüdavendigar Vilâyeti'nin Altýntaþ nahiyesinde Þumnu muhâcirlerine yeni bir
köy kurulduðu, Ankara Vilâyeti'nin Sivrihisar kazâsýnda Karaçay muhâcirleri
için bin adet ev yapýldýðý, Konya Vilâyeti'nde yine Karaçay muhâcirleri için
yeni evler inþâ edildiði, Kirmasti kazâsýnda ise iskân edilen
Kafkasya muhâcirleri için yirmi üç çift ziraat hayvaný
satýn alýnarak teslim edildiðinin Muhâcirin Komisyonu
tarafýndan bildirildiði

51

1 Aðustos 1907

Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 33

Sâye-i merhamet-vâye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîlerinde Hüdavendigar
Vilâyeti dahilinde Altuntaþ nahiyesinin Uyuzpýnar nâm mahallinde on yedi
hâne Þumnu muhâcirleri için evvelce teþkiline ibtidâr kýlýnan karye ile
Sivrihisar Kazâsý'nýn Sarýsu istasyonuna üç saat mesafede kâin Erten
mevki‘inde Karaçay muhâcirleri için inþâ etdirilmekde olan yüz bâb ve Konya
Vilâyeti dahilinde yine Karaçay muhâcirîni için iki yüz on iki hâneden
mürekkeb olarak teþkil edilen ve nâm-ý akdes-i hümâyûnlarýna þeref-i izâfetle
mevsûm bulunan karyeye ilaveten iskânlarý kararlaþdýrýlmýþ olan muhâcirîne
aid kýrk altý hânenin yümn-i tevfikât-ý seniyye-i cenâb-ý cihân-bânîleriyle inþaatý
ikmâl ve iktizâ eden arazi ile çift hayvaný almamýþ olan yirmi yedi hâneye muktezî hayvanât dahi bi't-tedârik tamgalarýnýn vaz‘ýyla sâhiblerine itâ edilerek
emr-i iskân ve îvâlarý icra kýlýndýðý gibi Kirmasti Kazâsý'nýn Tepecik karyesinde
teþkil olunan Ýnâmiye Mahallesi'nde iskân edilen kýrk hâne Kafkasya muhâcirlerinin bazýsý için hastalýk münasebetiyle mübâyaasý tehir edilmiþ olan yirmi üç
çift ziraata mahsûs hayvanâtýn da bu kere bi'l-iþtirâ muhâcirîn-i merkûmeye
yed’en be-yed’ teslim edildiði ve bu vesâil ile de temâdî-i ömr ü âfiyet-i cihânkýymet-i hazret-i Hilâfet-penâhîlerinin cümle tarafýndan yâd ve edâ olunduðu
mahalleri iþ‘ârâtýndan müstebân olmuþ ve mütehattem-i zimmet-i
ubûdiyyetimiz bulunan tezâyüd-i ömr ü ikbâl ve tevâfür-i þân ve iclâl-i
198
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mülûkâneleri da‘avâtý hey’et-i memlûkânemizcede ref‘-i bâr-gâh-ý Kibriyâ kýlýnmýþ olmaðýn ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimizindir.
21 Cemâziyelâhir sene [1]325 ve fî 19 Temmuz sene [1]323 / [1 Aðustos
1907]

Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azâsý Kâtib-i sâni-i
Hazret-i Þehriyârileri
Ahmed Ýzzet

Azâ
Salih
Vahid

Azâ
Nâ-mizâc

Azâ
Mehmed
Reþad

Azâ
Osman
Nuri
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Y. MTV, 300/114
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Þeyh Þamil, Ruslarla
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TAHTAKALE SEMTÝNDE ÝKAMET EDEN ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN
GEREKEN YERLERE SEVKEDÝLEREK HÝMAYE EDÝLMELERÝ
Rusya'dan gelerek Ýstanbul'da Tahtakale semtinde ikâmet eden Çerkes
muhâcirlerinin muhtaç ve sefil halde bulunmalarý Osmanlý Devleti'ne
göç etmek isteyen diðer muhâcirlere karþý uygun olmayacaðýndan
bunlarýn gereken yerlere sevkedilerek himâye edilmeleri

52

3 Ekim 1909

Þehremaneti
Mektubî Kalemi
Aded
526
Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Saâdetli efendim hazretleri,
Rusya'dan gelerek Tahtakale'de bir handa ikâmet etmekde bulunan bazý
Çerkes muhâcirlerinin fakir bir halde bulunduklarýndan bahisle kendilerine
belediyece muâvenet-i mümkine ifâsý hakkýnda vârid olan 4 Aðustos sene
[1]325 tarih ve beþ yüz seksen numaralý tezkire-i aliyye-i Nezâret-penâhîleri
üzerine aðûþ-ý mihribân-ý vatana iltica ve mahall-i münasibede iskân ile
tâbiyyet-i devlete kabullerini istidâ eden muhâcirîn-i merkûmenin evvelce de
iþ‘âr edildiði üzere bir hâl-i zarûret ve sefâletde pûyân olmalarý Memâlik-i
Osmaniyeye hicret arzusunda bulunan diðer muhâcirîne karþý muvâfýk-ý maslahat olamayacaðý beyânýyla bunlarýn icab eden mahallere sevk ve izâmlarýyla
mazhar-ý himâyet ve sahâbet olmalarý esbâbýnýn istikmâli Birinci Daire-i
Belediye Riyâseti'nin ol bâbdaki tezkire-i cevabîyesi üzerine 15 Aðustos sene
[1]325 tarihli tezkire-i âcizânemle savb-ý âlî-yi nezâret-penâhîlerine izbâr
edilmiþ olduðu kayden anlaþýlmýþ ve keyfiyet riyâset-i mezkûreden bu kerede
tekid edilmiþ olmaðla buna ve iþ‘âr-ý sâbýk-ý âciziye nazaran iktizâsýnýn ifâsý
menût-ý re’y-i âlî-yi kerîmâneleridir
Ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 18 Ramazan sene [1]327 ve fî 20 Eylül sene [1]325 / [3 Ekim 1909]
Þehremini
Hüseyin
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DH. MUÝ, 20-1/73
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HAN VE BESNÝ KABÝLELERÝ MUHACÝRLERÝNÝN KARARLAÞTIRILAN
ÝSKÂN YERLERÝNE GÝTMEK ÝSTEMEDÝKLERÝ
Bolu Sancaðý'na gönderilmiþ olan Han ve Besni kabileleri muhâcirlerinin
aralarýndaki sürtüþmeye engel olmak için ayrý kazâlarda iskân edilmelerine raðmen kendilerine gösterilen yerleri beðenmeyerek
ayak sürümelerinin haksýzca günlük yiyecek parasý almak
istemelerinden kaynaklandýðý

53

1 Eylül 1860

Bolu Kaymakamý'na
Muhâcirînden Bolu Sancaðý'nda kâin Düzce Kazâsý'nda iskân olunmak
üzere mukaddemâ ol tarafa gönderilmiþ olan Han ve Besni kabileleri beyninde
mahall-i iskânlarýndan dolayý zuhûr eden münâzaa üzerine altmýþ üç hâneden
ibaret olan mezkûr Besni kabilesinin Düzce Kazâsý'nda ve yirmi dört hâne bulunan Han kabilesinin dahi Üskübî Kazâsý'nda iskânlarý kararlaþdýrýlmýþ ve bu
sûrete kendileri dahi muvâfakat ederek hânelerinin inþâsýna ibtidâr ve levâzýmât-ý sâireleri dahi istihzâr olunmuþ iken rüesâsý muahharan Develikýrý
arazisini muâyene etmek istemeleriyle arazi-yi mezkûre kendilerine irâe ile her
ne kadar beðenmiþler ise de buna kanaat etmeyerek ahali uhdelerinde bulunan
bir takým tarlalarýn dahi kendilerine verilmesi hakkýnda ýsrar etmiþ olduklarý ve
bundan baþka kabileteyn-i merkûmeteyn ahalisinin ekseri müsâfereten mukîm
bulunduklarý köylerde müteferrikan iskân olunmaða dahi razý bulunduklarý
halde rüesâ-yý merkûme tarafýndan buna dahi muhâlefet kýlýndýðý ve bundan
murad ve maksudlarý ise vakit geçirerek kemâkân yevmiye almak emelinden
iktizâ edeceði ve bu sebebden mezkûr hânelerin inþâsý terk ve tatil kýlýndýðý
beyânýyla ol bâbda istizân-ý re’yi þâmil vârid olan þukkanýz me’âli ma‘lûmumuz
oldukdan sonra Meclis-i Âlî-i Tanzimat'a lede'l-itâ sûret-i iþ‘ârdan anlaþýldýðýna
göre kabileteyn-i merkûmeteynin husûl-i iskânlarý emrinde tarafýnýzdan ibrâz
olunan gayret ve cânib-i ahaliden gösterilen muâvenet doðrusu bunlar hakkýnda bir hürmet olduðu halde yine onun üzerine bir takým i‘zâr-ý vâhiye serdiyle
tavattundan itinalarý ba‘d-ezîn dahi yevmiyelerini almak maksadýna mebnî olup
bunlarýn mârru'l-beyân bir takým metâlib-i adîmü'l-imkânlarýna havale-i sem‘-i
itibar ile tûl müddet yevmiye itâsýna vakt ü hâl müsâid olmadýðýndan müd206
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deâlarýnda ýsrar ederler ve mahall-i âhara gitmek isterler ise yevmiye ve mekârî
verilmeyeceðinin ve sâir sûretle dahi muâvenet olunamayacaðýnýn kendilerine
tefhîmiyle beraber teþebbüsât-ý mahalliye tamamen bi'l-icra bir gûne sýzýldý
çýkarýlmayarak sürat-i iskânlarýyla masârýf ý mezbûrenin önü alýnmasý esbâbýnýn
istihsali husûsunun tarafýnýza bildirilmesi meclis-i âlî-i mezkûrdan ifade olunmuþ olmaðla ber-minvâl-i meþrûh icabýnýn hüsn-i icrasý husûsuna mübâderet
eylemeniz siyâkýnda þukka.
14 Safer sene 1277 / [1 Eylül 1860]
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A. MKT. MHM, 193/58
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KONYA'YA ÝSKÂN EDÝLECEK AZAK VE KIRIM MUHACÝRLERÝNÝN
KARA YOLUYLA GÖNDERÝLMELERÝ
Azak denizinden ve Kýrým sahillerinden göçe hazýrlanan muhâcirlerin,
karþýlaþýlan zorluklardan dolayý Akdeniz'den deniz yoluyla deðil de
Ýzmit ve Gemlik'ten itibaren kara yoluyla Bursa, Kütahya
ve Karahisar üzerinden Konya'ya ulaþtýrýlmalarý

54

27 Eylül 1860

Makam-ý Âlî-i Hazret-i Kaymakamî’ye
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Li ecli'l-iskân Konya'ya izâmlarý derdest olan muhâcirînin fî mâ ba‘d
Silifke'den sarf-ý nazarla Antalya üzerinden sevk ve izâmlarý geçen gün sevk
defterinde surhla iþaret ve istizân ve muahharan Silifke'de kalan familyalar
münasebetiyle mahsûs bir arîza-i âcizânemle dahi arz ve beyân kýlýnmýþdý.
Rabbimiz teâlâ hazretleri her halde tevfikât-ý celîlesine mazhar buyursun.
Muhâcirîn haklarýnda þâyân buyurulagelen merâhim ve iþfâk-ý celîle-i
fehîmâneleri iktizâsýnca iþbu ihtar ve istizân-ý bendegânemin muktezâsýna göre
müsâade-i celîle-i âlem-pesend-i âsafânelerinin ibzâli bî-iþtibâh ise de muahharan bazý ehl-i vukûf ve kapudânlarýn ihtarâtýna göre Antalya dahi körfez olmak
cihetle bazý kere pek þedîd fýrtýnalar ve telatumlar yaparak bayaðýca birkaç gün
adam çýkarmak deðil limanda gemi yatmak bile kâbil olamayacaðý ve bu halde
Silifkece mütâlaa olunan mahzûrlarýn ekserisi buraca da muhtemeli'l-vuku‘
bulunduðundan baþka gerek mevsim-i deryanýn an be-an güzârý ve gerek
mesmû‘a göre el-ân Azak Denizi'nde ve Kýrým sevâhilinde müteheyyi’-i hicret
olan otuz-kýrk bin nüfusluk sunûf-ý muhâcirînin vapur ve sefâin için þiddet-i
ihtiyaclarý havâdisinin pey der pey buralara aks ve intiþârý sebebiyle mukaddemleri yalvararak vapur vermek isteyen kumpanyalar el-hâletü hâzihî dürlü
naz ve istiðnâya ve bazýlarý seri‘an taleb-i hesab gibi zemin-kârâne ta‘allül ve
iþtikâya baþlamalarýyla ba‘d ez-în müþkil ve âsân Akdenizce zikri sebkat eden
mahallerden her hangisine olur ise olsun vaktiyle istediðimiz mikdâr vapur
tedârik ve itâ olunamayýp ve olunamayacaðý teferrüs olunmuþ ve hatta
Tekfurdaðý'na sevki musammem olan bir takým muhâcirîn için bir hafta zarfýnda ancak bir vapur tedâriki kâbil-i imkân olabilmiþ olduðundan nâ-çâr kayýklar
209
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ile sevke karar verilerek bazý kayýk reisleriyle komisyonda lede'l-müzâkere on
yaþýna kadar olan nüfus-ý sýbyân meccânen götürülmek ve mâ-adâsý ale's-seviye
onar guruþa olmak üzere bi't-terâzî kararlaþdýrýlmasýyla ve kumpanyalardan
Hâssa ve Tersane-i Âmire vapurlarý beþ yaþýndan yukarýsýna ale's-seviye asker
gibi nýsf navl olarak otuzar guruþ olmak ve mâ-adâsý bilâ navl olmak üzere nakl
etmekde olup Rusya Kumpanyasý dahi on dört yaþýna kadar meccânen ve
yukarýsý ale's-seviye otuz beþ guruþ navl ile götürecek olmasýyla iþbu kayýk fiyatýnýn vapur navllarý fiyatýndan sülüsâný derecesinde ehveniyeti anlaþýlmýþ ve
bu takdirce sâye-i hazret-i þâhânede Tekfurdaðý'na gönderileceklerin kayýklar
ile bi's-suhûle hemen þu günlerde sevk ve izâmlarý ve Biga ve sâir Marmara
sevâhili iskelelerine sevki mukarrer olanlarýn dahi kezâlik kayýk ile sürat-i irsâlleri mümkün olduðu misillü bâlâda bast u beyân olunan me‘âzîr ve müþkilât-ý
hâliye ve mahalliyesine ve bir de haritaca iki tarafýn mesafesi yekdiðere nisbetle çok fark etmeyeceðinden kat‘-ý nazar beriki tarîkde dahi Konya Eyaleti'nin
büyük büyük kasaba ve kazâlarý vâki‘ olmasýna nazaran þimdiye kadar Akdeniz
tarîkýyla sevk ve iskân oluna gelen muhâcirînin bundan böyle Gemlik ve Ýzmid
tarîkýyla karadan eyalet-i merkûme cânibine sevk ve isbâlleri mütâlaa-i
kâsýramýzca bi'l-vücûh sehl-i rehîn görünmüþ olmaðýn bu sûret nezd-i âlî-i
rahîmânelerinde dahi tensib ve istihsân buyurulduðu halde vapur ve kayýk ve
yelken sefinesi her hangi ile olur ise mütevekkilen ale'llâhi teâlâ hemen bir
tarafdan mezkûr Gemlik ve Ýzmid iskelelerine nakl ve ihraclarýyla oralardan iki
kol olarak emsâlleri gibi kazâ be-kazâ mahall-i iskânlarýna sevk ve imrârlarýna
ibtidâr olunmak ve hatta esna-yý râhda uðrayacaklarý elviyeden Konya'ya tâbi
olan mahaller talimât-ý âhire ahkâmýnca hisselerine isabet edecek mikdâr hâne
ve nüfus mükerreren külfet-i iyâb u zehâba düþmeksizin hazýr yerli yerinde
bi't-tevkif muhteliten iskânlarýna teþebbüs ederek mikdâr-ý kemmiyetlerini zeyli
mazbatalý defâtir-i müfredât ile kürsî-i eyalete bildirmek ve Kütahya ve
Karahisar-ý Sahib gibi Hüdavendigar sancaklarý da muhteliten iskân sûretinde
müceddeden bir hayli familya ahz ve kabulüne müsta‘id ve muhtemel olabilecekleri cihetle bunlarýn kaymakamý ve müdürâný dahi þu sûret-i hasenenin
icraatýna vaktiyle teþmîr-i sâid-i himmet ve itina etmek üzere melfûf pusula
mûcebince þimdiden Konya valisi devletlü paþa hazretleriyle Hüdavendigar
mutasarrýfý ve Kütahya ve Karahisar-ý Sahib kaymakamlarý bendelerine hitâben
iskân ve sâlifü'z-zikr Ýzmid mutasarrýfý ve Gemlik müdürü bendelerine hitâben
dahi müsterîhan ihrac ve izâmlarý için bir kýt‘a sevk emirnâme-i sâmî-i
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fahîmânelerinin tastîr ve ihsân ve kayýk ve sefine tedâriki bâbýnda komisyonun
iþ‘ârâtý vuku‘buldukca icra-yý muâvenet-i kâmile eylemek üzere liman memûru
bendelerine dahi bir kýt‘a fermânnâme-i sâmî-i rahîmâneleri tastîrine müsâade-i
seniyye-i dâverileri râykân buyurulmasý mutlaka menût-ý lütf ve müsâade-i
mekârim âde-i rahîmâneleri olmaðla min gayr-ý haddin arz ve beyân-ý keyfiyetle
istizân ve istirhama ictisâr kýlýndý.
Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Rebîülevvel sene [1]277
Hâfýz
*
Muhâcirîn Komisyonu Reisi Devletlü Paþa Hazretleri'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Konya ve mahall-i sâirede karar-ý âhire tevfikan iskân olunmak üzere izâmlarý derdest bulunan muhâcirîn hakkýnda lâzým gelen mahallere muharrerât
tastîrine ve gemi maddesi için liman memûru tarafýndan muâvenet-i lâzýmenin
icrasý keyfiyetine dair fî 7 Ra. sene [12]77 tarihiyle müverrah olarak vârid olan
tezkire-i behiyelerinde melfûfen gönderildiði beyân buyurulan pusula zuhûr
etmemesine nazaran sehven orada kalmýþ demek olacaðýndan iþ‘âr-ý devletleri
vechile hemen icabâtý icra etdirilmek üzere mezkûr pusulanýn seri‘an irsâli
husûsuna himmet buyurmalarý lâzým geleceði beyânýyla tezkire-i senâveri
terkîmine ibtidâr kýlýndý.
Fî 10 Rebîülevvel sene 1277
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Sûret-i emr u fermân-ý âlî-i rahîmâneleri ayn-ý lutf ve merhamet olup bu
bâbda teþekkür ile beraber çünkü sehven kalan pusulada muharrer hâne ve
nüfus muhâcirînin muahharan bir mikdârý hakkýnda Kýbrýs'da iskân tasavvur
olunup karar-ý kat‘îsi bi-mennihî teâlâ yarýnki Çarþamba gününe ta‘lîk olunmuþ
olmaðla onlarýn keyfiyeti baþkaca bildirilmek üzere mezkûr pusulada kayýdlarý
kenarýna sürhla þerh verilerek leffen arz ve takdimine ibtidâr kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Rebîülevvel sene [1]277
Hâfýz
211
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*
El-hâletü hâzihî Haydarpaþa'da hayme-niþîn olup Konya Eyaleti'nde iskânlarý zýmnýnda izâm olunacak muhâcirîn:
Muahharan iþbu Hayali Canboyluðu hânelerinin Kýbrýs'da iskânlarý tasavvur
olunup fakat kendileriyle bi'l-müzâkere kabulleri takdirinde oraya yoð ise kemâkân
eyalet-i merkûme cânibine sevk ve izâm olunacak ve kararý bi mennihî teâlâ yarýnki Çarþamba gününde haber verilecek olmaðla þerh verildi.
Hanehâ

Nüfus

Nogay muhâcirlerinden ve Canboyluk Kabilesi

855

3891

Hayâlî Canboyluk Kabilesi

361

1495

1216

5386

Sevk

Sevk

Ýskân

Sevk

Konya valisi
devletlü paþa
hazretlerine
bir kýt‘a

Kütahya
kaymakamý
bir kýt‘a

Sevk

Karahisar-ý
Ýzmid
Hüdavendigar
Sahib
kaymakamýyla
Eyaleti
kaymakamý bir Gemlik müdürü mutasarrýfýna
kýt‘a
iki kýt‘a
bir kýt‘a

*
Makam-ý âlî-i cenâb-ý kaymakami'ye
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Kýbrýs Ceziresi'nde iskânlarý tasavvur olunup dünkü gün takdim olunan
pusulada gösterilen bin dört yüz doksan beþ nüfusu hâvî üç yüz altmýþ bir hâne
Hayali Canboyluk kabilesi celb ile cezire-i mezkûreye irsâlleri teklif ve tefhîm
olundukda diðer arkadaþlarýndan bir türlü ayrýlamayacaklarýný kat‘iyyen beyân
ile Konya Eyaleti'ne izâmlarýný istirham etmiþ olduklarýndan bu sûretde þimdi
eyalet-i mezbûreye gönderilecek muhâcirîn beþ bin üç yüz seksen altý nüfus ve
bin iki yüz on altý hâneden ibaret olmaðýn icra-yý icabý bâbýnda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 11 Rebîülevvel sene [1]277 / [27 Eylül 1860]
Hâfýz
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KONYA'YA GELEN VE GELMEKTE OLAN MUHACÝRLERÝN
YERLEÞTÝRÝLMESÝNDE ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER
VE UYULAN ESASLAR
Konya Eyaleti'ne gelen ve yoðun þekilde gelmeye devam eden muhâcirlerin
bütün iskân masraflarýný teþkil eden konut, ziraat aletleri ve günlük yiyecek
bedellerinin Hazinece karþýlanmasý mümkün görülmediðinden, halkýn
yardýmýna baþvurularak kýþ girmeden masrafsýzca ve daðýnýk olarak
yerleþtirildikleri, çok fakir olanlarýna günlük ekmek veya bedeli
verildiði, Rus Devleti tarafýndan kendine niþan verilmiþ olan
Cumakiþi Hoca grubu ile Canboyluk kabilesinin talimâtlara
uygun olmayan isteklerinin Sadâret'ten gelecek
cevaba göre karþýlanacaðý

55

19 Ekim 1860

Makam-ý Ulyâ-yý Cenâb-ý Kaymakamî-i Hazret-i Sadâret-penâhi’ye
Mukaddemce gelmiþ olan muhâcirlere hâne inþâsý ve tohumluk zahîre ile
yevmiye itâsý gibi teksir-i masârýfý mûcib olur muâmelâtýn icrasý mukaddemce
bâ-emirnâme-i sâmiye ve talimât emr u fermân buyurulmuþ ise de Hazine-i
Celîle'nin þu aralýk meydanda olan muzâyakasý külliyetli masârýfýn tesviye ve
ifâsýna müsâid olamayacaðýndan muhâcirîn-i merkûme dahi bir tarafdan kesret
üzere vürûd etmekde bulunduklarýndan bunlar hakkýnda olunacak muâmelâtýn
rengi deðiþmiþ ve karar-ý ahîr üzere kaleme alýnmýþ olan talîmâtýn bir nüshasý
Konya Eyaleti'nde berây-ý iskân derdest izâm bulunan muhâcirîn hakkýnda
tastîr buyurulan diðer emirnâme-i sâmî-i hýdîv-i efhamilerine leffen irsâl buyurulmuþ olduðu beyân-ý âlî ile þimdiye kadar vuku‘a gelen masraf her ne ise bi'ttesviye bundan böyle muzâyaka-i Maliye ve ahvâl-i zamaniye düþünülerek talimât-ý mezkûre ahkâmýna tevfik-i hareketle muhâcirîn-i merkûmeden bu
havâlide henüz iskân olunmamýþ ne kadar nüfus var ise kýþ gelmeksizin bir saat
evvel masrafsýzca iskân ve îvâlarý esbâbý her neye mütevakkýf ise onun istihsaliyle icab-ý hâlin icra ve bunlar feda-yý vatan ve terk-i emlâk ile zîr-i cenâh-ý
Saltanat-ý Seniyyeye dehâlet ederek millet-i Ýslâmiyenin misafiri demek
olmasýyla giriftâr-ý perîþânî ve sefâlet olmamalarý esbâbýný teshil edecek sûretin
husûlü hakkýnda ahali cânibinden muâvenet-i lâzýmenin ifâsý emrinde tergîbât
ve teþvikât-ý müessireye gayret ve içlerinden pek fakir ve muhtac olanlara dahi
217

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:30

Page 218

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

husûl-i iskânlarýna deðin yevmiye yarýmþar kýyye nân-ý azîz ve yâhûd bedelinin
itâsýna mübâderet-i kemterânemize 15 Rebîülevvel sene [12]77 tarihiyle
mefharet-bahþ-ý farak-ta‘zîm olan emirnâme-i sâmî-i dâver-i âzamilerinde emr
u fermân buyurulmuþ ve muhâcirîn-i mûmâileyhden mukaddemce gelerek
cümleten bir mahalde iskân etmek arzusuyla mukaddem ve muahhar arz u iþ‘âr
olunduðu vech ile gönderilen elviye ve kazâlara henüz iskân etmeyerek sûret-i
müsâferetde bulunmuþ olanlardan baþka bu kere dahi yine Canboyluk
kabilesinden üç yüz elli hâne kadar Silifke iskelesinden Konya’ya gelmiþ ve
kabile-i mezkûreden daha hayli hânenin gelmekde olduklarý tahkik kýlýnmýþ
olunduðundan ve sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i þâhânede ahali-i meskûne bunlara
iâne ederek ve hâk-i müsâferetlerine riâyet eyleyerek bir gûne zarûret gelmeksizin ve masraf vuku‘bulmaksýzýn suhûletle husûl-i iskânlarý derkâr olmasýyla
talimât-ý ahîreye ve iþbu emirnâme-i sâmiye ahkâmýna tatbikan beher karyeye
üçer beþer hâne tefrik olunmak üzere tertib olunarak ve icabý vechile rükûb ve
nakl-i eskâllerine muktazî hayvanât ve araba tedârik eyleyerek azîmetleri teklif
olundukda kabile-i merkûme müteferrikan iskâný kabul etmeyeceklerini ve
mukaddemce gelip berây-ý iskân Niðde Sancaðý'na gönderilmiþ olan ve þimdiye
kadar buraya vürûd eden ve gelecek bulunan bi'l-cümle Canboyluk
kabilelerinin Ankara Eyaleti'yle mezkûr Niðde Sancaðý miyânýnda olan
Paþadaðý'na cümleten iskân olmak ve mukaddemki ta‘lîmât vechiyle hâne ve
zahîre ve öküzleri cânib-i mîrîden tesviye ve itâ olunmak þartýyla iskân edip
âhar türlü bir vechile iskân etmeyerek Deraliyye’ye avdet edeceklerini ve nân-ý
azîz ve araba verilmediði halde mâþiyen azîmetle telef oluncaya deðin husûl-i
emellerini istidâdan geri kalmayacaklarýný ve cümlesi fukaradan olduklarýndan
yevmiye yarýmþar kýyye nân-ý azîz itâ olunmakda ise de bununla kifâf-ý nefs edemeyip mukaddemki talimâtta münderic olduðu vechile kebîrlerine ikiþer ve
sagîrlerine birer guruþ yevmiye verilmesini ifade ve ityân ve hatta rüesâlarýndan
olup Rusya Devlet-i fahîmesi tarafýndan niþan verilmiþ olan Cumakiþi Hoca
nâm kimesne kendilerinin beslenip ve her türlü ihtiyacdan ve zarûretden
vikâyeleriyle beraber emel ve arzularý vechile iskânlarýnýn icra olunacaðý
Dersaâdet'de kendülere ifade olunmuþ olduðundan gelmiþ olduklarýný ve istedikleri gibi cümlesinin iskânlarýna kâfi mahall-i hâliye-i cesîme ve münbite gösterilmez ve sâbýký misillü yevmiyeleri ve tohumluk zahîre ve edevât-ý çift itâ ve
hâneleri inþâ olunmaz ise husûl-i emellerini Dersaâdet'de ifade edenlerden
iddiâ etmek ve istidâlarýna müsâade buyurulmadýðý halde memleketlerine
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avdet edeceklerini ifade eylemek üzere kabilece Dersaâdet'e azîmetlerine ruhsat itâsýný musýrrâne beyân eylemiþ olduðunun üzerine emirnâme-i dâver-i
efhamileri ve talimât-ý ahîre me’âl ve mezâyâlarý harf be-harf anlatýlarak ve
cümleten muhâcirînin iskânlarýna elveriþli mahall bulunamayacaðý ve husûsuyla mevsim-i þitâ takarrüb ederek iddiâ-yý vâký‘alarýnýn is‘âfý mümkün olamayacaðý ve her ne kadar ýsrar ederler ise bir gûne fâideyi müfîd olmayýp hilâf-ý talimât haklarýnda muâmele edilemeyeceði ve gönderilecek karye ahalileri kendilerini hüsn-i sûretle misafir edip hâneler dahi inþâ ve arazi ve levâzýmât-ý sâire
iâne ve itâ edecekleri cihetle sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i þâhânede müddet-i
kalîle zarfýnda kesb-i ma‘mûriyet ve refah-ý hâl edecekleri maddeleriyle bu tertib olunan karyelere azîmet etmedikleri sûretde itâ olunmakda olan nân-ý azîz
dahi verilemeyerek kat‘ olunacaðý husûsu ifade ve tefhîm olunmuþ ise de muhâcirîn-i merkûme asla söz kabul etmeyip cümleten iskânlarýna kâfi bir mahal irâe
olunur ise iskân edip âhar sûretle iskâný kabul etmeyerek sâlifü'l-beyân iddiâ-yý
zilletde Dersaâdet'e avdet eyleyeceklerini beyân ve tekrardan nükûl etmediklerinden baþka yevmiye verilmekde olan yarýmþar nân-ý azîze adem-i kanaatle
þundan bundan akçe ve sâire mutâlebe ve ahz etmek ve çarþýda hafiyyeten ve
alenen me’kûlât ve eþya almak ve bazen sokak aralarýnda gezip açýk bulduklarý
hânelere dehâletle def‘-i ihtiyaclarýný ifade eylemek ve sahibsiz bulduklarý
hâneden rast geldikleri þeyi bilâ-fütûr almak gibi hareketlere tasaddî eylemekde olduklarýndan tekrar rüesâlarý celb olunarak harekât-ý meþrûha irâde-i
seniyyenin hilâfý ve þiâr-ý Ýslâmiye'nin mugâyiri olduðundan ve ahali-i
mezkûrenin dahi maðduriyetlerini mûcib olacaðýndan ve kurâlara azîmet
eyledikleri halde her yüzden ihtiyaclarý ref‘ olunacaðý derkâr bulunduðundan
bahisle muhâlefet-i vâký‘adan sarf-ý efkâr etmedikleri husûsu dahi izâhen beyân
olundukda yine adem-i ýsgâ ile bildiklerinden ve dediklerinden ayrýlmamýþ ve
bir gûne uygunsuzluk vuku‘ bulmamak üzere bir tarafdan muhâfaza-i memlekete ve bir tarafdan dahi rüesâlarý ve bazen efrâdý birer ikiþer celb olunarak
ifadât-ý hayrhâhâne icra ve teþvikât-ý muktezîye ifâsýndan geri durulmamýþ ise
de muhâcirîn-i merkûme dahi ýsrar-ý meþrûhadan udûl etmemiþ ve bu da
rüesâlarýnýn toptan bir mahalde iskân ederek riyâsetlerini gayb etmemek
emeliyle efrâd-ý fukarâyý izlâl ve iðfâllerinden neþ’et eylediði bedîhî ve husûsuyla merkûm Cumakiþi'nin ifadât ve iddiâ-yý hodserâne ile eser-i tahriki idüði
emr-i celî ve muhâcirîn-i merkûmeden zikr olunan Canboyluk kabilesinin
þimdiye kadar icra-yý iskânlarý bâbýnda olunan ikdâmât-ý lâ-yuhsâya mukâ-
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beleten göstermiþ olduklarý muhâlefetlerine iþbu üç yüz elli hâne rüesâlarýnýn
muhâlefet ve hareketleri bâlâ-ter bulunduðu gayr-ý hafî olarak bundan böyle
arkasý boþlanmayýp hâh-ý nâ-hâh müteferrikan karyelere yerleþdirilmesine sây
u ihtimâm olunacaðý be-dîdâr ise de yine muhâlefetde ýsrar eyledikleri halde
haklarýnda ne vechile harekete kýyâm olunmak icab edeceðinin arz u istizânýna
mecburiyet hâsýl olmuþ ve icra-yý icabý muktezâ-yý emr u fermân-ý isabet-beyân-ý
dâver-i âzamileri bulunmuþ olmaðýn ol bâbda ve her halde emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 3 Rebîülâhir sene [12] 77 / [19 Ekim 1860]

Vali-i Eyalet-i Konya
Mehmed Ragýb
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VÝDÝN'E GÖNDERÝLMESÝ TASARLANAN MUHACÝRLERÝN NAKLÝNDE
KARÞILAÞILAN GÜÇLÜKLER
Köstence'den Vidin'e gönderilecek muhâcirlerin naklinde nakit azlýðýndan
dolayý aksamalar olduðu, Kýrým sahillerinde ise Nogay kabileleri dahil
olmak üzere yaklaþýk yüz elli bin nüfusun göç etmeye hazýr
bulunduðu, bunlarýn Varna ve Silistre'de geçici
iskânlarýnýn planlandýðý

56

14 Kasým 1860

Makam-ý Âlî-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Vidin'e nakletdirilecek on bin hânenin Köstence ve Mecidiye taraflarýndan
Boðazköyü'ne sevkiyle pazarlýk olunan iþleblere irkâben Vidin'e irsâline bed’ ve
mübâþeret olunmuþ olup ancak geçen hafta Köstence'den bâ-telgraf arz
kýlýndýðý vechile demiryolu kumpanyasý evvel-emirde muâvenet-i lâzýmeyi icra
edeceklerine söz vermiþler ise de muahharan akçesini peþin vermedikce
etmeyeceklerini Kumpanya Memûru Fransýzlý Mösyö Senak kat‘iyyen cevab
vermesinden dolayý vakit gâib etdirmiþler ve hem de suûbete dûçâr eylemiþler
olduðundan nâ-çâr ahaliden araba tedârikine mecburiyet görünmüþ ve ol sûretle mümkün mertebe sevk olunmakda ve araba sahiblerine ilmuhaber verilmekde ise de gerek bu arabalarýn ücretine ve gerek esna-yý râhda muhtaclarýna
verilecek yarýmþar kýyye nân-ý azîz zahîresine verilecek akçe-i vâhide elde
olmadýðýndan ve muhâcirîn ise lâ-yenkatý‘ zîr-i cenâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye
dehâlete þitâb ederek yevmiye Köstence ve Balçýk ve Varna ve Aralýk'da Tolcý'ya
üçer-beþer sefine muhâcir vürûd etmekde idüðinden geçen gün Köstence'ye
gelmiþ olan vapur kapudânlarý celbolunarak ol tarafýn ahvâli bi'l-etraf suâl
olundukda Gözleve ve Kýrým sevâhilinde hicrete müteheyyi’ olup pasportlarýný
yapdýrmýþ yüz bin nüfus olacaðý ve Orkapýsý'ndan taþra bulunan kabâil-i
Nogay'dan Hocabey'e gelmiþ olup oradan sefinelere irkâb olunacak Tatar dahi
kýrk-elli bini mütecâviz idüðini beyân ve takrir eylemiþler olmaðla maslahat gün
be-gün ehemmiyet ve kesb-i nezaket eylemiþ ve eylemekde bulunmuþ olduðundan cümleden evvel bu senelik yani bu kýþlýk içinde bulunanlarýn sâye-i
Saltanat-ý Seniyye'de emr-i muhâfazasýna ikdâm olunmak ehemm ve bu bâbda
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her türlü esbâbýn mevki‘-i icraya konulmasý elzem göründüðünden eldeki akçe
yani beþ yüz kese akçe ile ne mikdâr Vidin'e sevk olunabilir ise sevk ve irsâl ve
tertib olunan mahallere îsâl olunacaðý misillü bâkî kalanlarýn dahi bahara kadar
þiddet-i þitâdan emr-i muhâfazalarý için Kýrým dahilinden gelmiþ ve gelmekde
olanlar Varna ve Balçýk ve Köstence taraflarýna gelenlerin Silistre ve Þumnu
ormanlarýna ve Burgaz tarafýna gelenlerin Fakiyadaðý ormanlarýnda ve Kýrým'ýn
haricinden gelen Nogay takýmýný kâmilen Babadaðý ve Ýsakcý ve Maçin ormanlarý civarýna sevkiyle tertib kýlýnacak zeminliklerde barýndýrýlmasý ber-vech-i
peþin lâzým gelenlere bildirilmiþ ise de akçe husûsunda pek zarûret çekilmekde
bulunduðundan ücret-i nakliye ve sâirenin onda birine verilmek üzere iki bin
kese akçenin Týrnova ve Vidin gibi suhûletli bir mahalden havale buyurulmak
bâbýnda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Rebîülâhir sene [12]77 / [14 Kasým 1860]

An Ruscuk
Memûr-ý Mahsûs-ý Muhâcirîn
Miralay-ý Erkân-ý Harbiye
Nusret
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KONYA'YA GELEN MUHACÝRLERÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝNDE YERÝNDE
TETKÝKLER YAPILARAK ÝÞLERÝN MASA BAÞINDAN
YÜRÜTÜLMEMESÝ
Konya civarýna iskân olunmak üzere birçok muhâcir gönderildiði halde yerleþim iþlerinin yerel kaymakam ve müdürlere býrakýlarak masa baþýndan yürütüldüðü, iskân yerlerinin dolaþýlarak yerinde tetkik yapýlmadýðý husûsundaki Sadâret yazýsý üzerine; Konya Valiliðince, Ýstanbul'dan gönderilen muhâcirlerin, çok geniþ olan vilâyet sýnýrlarý içinde, daðýnýk olarak yerleþtirilmeye çalýþýldýðý, muhâcirlerin yol üzerinde özel memûrlar ile karþýlanarak yerleþecekleri yerler kazâlarýna yönlendirildiði, nakliye masraflarýnýn Devlete yük
olmadan halkýn yardýmýyla karþýlandýðý, cenazemasraflarýnýn vilâyet bütçesinden ödendiði, kýþ girerken yerli halkýn evlerinde misafir edilen muhâcirlerin baharýn geliþiyle yapýlacak evlere yerleþtirilecekleri, ancak Cumakiþi
adlý hocanýn temsilcisi olduðu grubun kendilerine yapýlan evleri reddedip
Niðde-Ankara arasýndaki Paþadaðý'na yerleþmek isteyerek problem çýkardýklarý ve sonuçta iskân yerlerini dolaþmak sûretiyle görev yapýlmasý emrine riâyet olunduðunun bildirildiði

57

25 Ocak 1861

Makam-ý ulyâ-yý hazret-i sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Konya tarafýnda iskân olunmak üzere muhâcirînden nüfus-ý kesîre gönderilmekde ise de bunlarýn iskân ve ikâmelerine dair henüz Dersaâdetce ma‘lûmât-ý
kâfiye hâsýl olamamýþ ve iþbu muhâcirîn takýmýnýn kararý vechile bir an evvel
iskân ve îvâlarýyla ziraat ve hýrâsetleri esbâbýnýn ikmâl ve tetmîmi lâzýmeden
bulunmuþ olduðu ve bu sûret mahalli kaymakam ve müdürlerine havale ile onlar
dahi maslahatý mühimsemeyerek nüfus-ý muhâcirîn gitdikleri yerlerde teksir ile
hem kendileri ve hem de ahali-i sâire envâ‘-ý sefâlet ve müzâyakaya giriftâr olduklarý ve bunlarýn iskânlarý emrinde derkâr olan ehemmiyet tarifden müstaðnî ve bu
vechile bunun ne derece muazzamât-ý umurdan bulunduðu bedîhî olarak bu
bâbda ednâ mertebe kusûr ve rehâveti vuku‘bulan memûrînin her kim olur ise
olsun hakkýnda terettüb edecek muâmele-i te’dibiyeden yakayý kurtaramayacaðýndan buralarýný derpîþ ve tefekkür ile el-hâsýl bu emr-i ehemme bizzat
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takayyüd ve sa‘y u gayret olunarak muhâcirîn-i merkûmenin karar ve iradesi
vechile hemen iktizâ eden mahallere îvâ ve iskân ile ziraat ve hýrâsete alýþdýrýlarak
ve öyle açýkda nüfus býrakýlmayarak ve bundan sonra geleceklerin dahi bu usule
tatbikan emr-i iskânlarýna bezl-i makderet kýlýnarak þu yolda mütehattem olan
mesâ‘î ve ikdâmý bi-hakkýn ifâ etmek farîza-i umûrdan bulunduðu ve bir de bu
makûle mevâdd-ý mühimme ve müsta‘celede ve husûsiyle sâir masâlih-i câriye-i
devletde memûriyetin te‘azzüz-i nefs ve rahatlarýna halel getirmeyerek bulunduklarý yerden yalnýz tenbih ve mektub irsâliyle iþin ilerleyemeyeceði ve böyle umûr-ý
mutenâda muhavvel-i uhde-i çâkerî olan mevki‘leri gezip ve dolaþýp mehâm-ý
müsta‘celeyi rü’yet ve tanzim ve masâlih-i ibâd ve bilâdý bi'l-müþahede kesb-i
vukûf ve ma‘lûmât ile bizzat tesviye ve tetmîm eylemelerinde hâl baþka olacaðý ve
bu bâbda emr u irâde buyurulan þeyler fi‘le çýkmayarak yalnýz muhâbere ve tekid-i
halde kaldýðý beyân-ý âlîsiyle ba‘d ez-în þu huzur-ý nefs dâîyesinden dahi ferâgatle
umûr-ý memûre-i çâkerîyi bizzat ifâ ederek maslahatýn ilerledilmesine sarf-ý
miknet kýlýnmýþ ve bu bâbda kaymakamlara dahi vesâyâ-yý muktezîye ifâ buyurulduðundan ona göre hareketle keyfiyeti peyderpey iþ‘âra mübâderet-i çâkerânem
4 Receb sene [1]277 tarihiyle müverrah mefharet-bahþ-ý farak-ý ta‘zîm ve ibcâl
olan emirnâme-i sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhîlerinde emr u fermân buyurulmuþ
ve her bir emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i Sadâret-penâhîlerinin sürat-i
tenfîz-i ahkâm-ý celîlesi farîza-i zimmet-i çâkerânem bulunmuþ olup ancak Konya
Eyaleti'nde icra-yý iskânlarý mukaddem ve muahhar emr u fermân buyurulan
muhâcirîn berren ve bahren kabile ve be-kabile cümleten Konya'ya gelmiþ ve talimât-ý mukaddeme mûcebince mahall-i iskânlarý tertib ve bu bâbda muktezî olan
mekârî ve arabanýn ahali tarafýndan iâneten itâ olunduðu misillü lüzûmu olan
hânelerin inþâsý bâbýnda dahi ahali tarafýndan bazý mertebe muâvenet olunmasý
teþvik ve tergîb kýlýnmýþ ve hatta Akþehir ve Ereðli kazâlarýnda otuz hâne bina
olunmuþ olduðu halde kabâil-i merkûmenin rüesâlarý öyle münasib livâ ve kazâda emr-i iskâný kabul etmeyerek 25 Zilhicce sene [12]76 tarihiyle arz ve beyân ve
15 S. sene [12]77 ve 13 Rebîülevvel sene minh ve 3 Rebîülâhir sene minh tarihleriyle mütecâsir-i takdimi olduðum ma‘rûzât ve mazâbýtda sûret-i ifade ve
hareketlerinden bi'l-mübâhase icra-yý iktizâsý istizân olunmuþ olduðu vechile
cümleten Niðde Sancaðý'yla Ankara Eyaleti miyânýnda vâki‘ Paþadaðý'nda iskân
edeceklerini hikâye ile hâkimlerinin dahi içlerinden olmasýný zýmnen ifade
eylemiþ ve bu sûret-i talimât-ý mezkûre ahkâmýnýn hilâfýnda olduðundan ve bunlarýn cümleten bir mahalde iskânlarýna elveriþli matlûb vechile mahall-i hâliye
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bulunamayacaðýndan baþka topluca icra-yý iskânlarý mahzûrât-ý külliye-i âtiyeyi
mûcib göründüðünden bu sûretin uyamayacaðý rüesâ-yý mûmâileyhime kirâren
ve mirâren tefhîm ve yanlarýna meclis azâlarýndan ve sâireden memûr-ý mahsûslar terfîk olunarak iskânlarý için tertib olunan livâ ve kazâlara tesrîb olunmuþ
olduklarý halde rüesâ-yý mûmâileyhimin yine evvelki sözlerinden ayrýlmayarak
mücerred madde-i iskâný tehir ile tahsis buyurulan yevmiyeyi almak ve riyâsetlerini kaybetmemek efkârýnda bulunmuþ olduklarýndan hâneler inþâsýyla icra-yý
iskânlarý mümkün olamayýp fakat mevsim-i þitânýn takarrübü ve þeref-vârid olan
talimât-ý âhire ahkâmýnda bunlarýn yevmiyeleri kat‘ olunarak müteferrikan
kasabât ve kurâya yerleþdirilmesi ve bu kýþ ahali tarafýndan iâneten emr-i
idarelerine takayyüdât ve nezâret-i mütemâdiye-i kemterânem emr u fermân
buyurulmuþ olduðu cihetle rüesâ-yý mûmâileyhim mevsim-i baharda yine iddiâ-yý
sâbýkalarýnda ýsrar ile cümleten zikr olunan Paþadaðý'nda iskân talebinde bulunacaklarýndan bahisle hâh u nâ-hâh hezâr teklifât ile müteferrikan yerleþmeðe
rû-yý muvâfakat göstermiþ olduklarýndan 7 Cemâziyelevvel sene [12]77 tarihiyle
bâ mazbata arz ve beyân kýlýndýðý vechile muhâcirîn-i merkûme talimât-ý ahîre
mûcebince müteferrikan iskân olunmak üzere elviye-i mülhakaya gönderilmiþ
olanlardan baþka Konya Sancaðý hissesi olan hâneler için livâ-i mezkûr kazâlarýndan lâzým gelenler celb olunarak talimât-ý seniyye me’âl-i âlîsi ve muhâcirîn-i
merkûmenin müteferrikan her bir karye ve mahallâta icra-yý iskânlarý ve bu kýþ
idare-i ta‘ayyüþlerine bakýlarak müsâferetkerine riâyet-i kâmile icrasý ve evvel
baharda ziraat edecekleri mikdâr arazi-i hâliye irâesiyle istishâl-i refahlarýna sarf-ý
makderet olunmasý etrafýyla tefhîm ve talimât-ý mezkûre nüshalarýyla kazâsý hissesi olan muhâcirîn hâneleri teslim ve terfîk olunarak tertib olunan livâ ve kazâ ve
kurâya izâm kýlýnarak âsâr-ý yümn-i teveccühât-ý teshilât-ayât-ý cenâb-ý Sadâretpenâhîleriyle birleþdirilmiþ ve fakat rüesâ-yý mûmâileyhimden Cumakiþi nâm
hoca bu sûretle iskân etmeyeceðini ve 3 Rebîülâhir sene [12]77 tarihiyle mütebâdir-i takdimi olduðum meclis-i kebîr mazbatasýnda münderic olan ifadât-ý
vâký‘asýný tekrar ederek asla nükûl eylemeyeceðini beyân ile bir tarafa gitmiþ
olduðundan kabilesinden küsûr kalan altmýþ hâne dört yüz þu kadar nüfus dahi
Konya'nýn mahallâtýna müsâfereten yerleþdirilerek ahali-i müslime tarafýndan
emr-i idarelerine itina olunmakda olduðu misillü elviye ve kazâlara gönderilen
muhâcirînin dahi hakk-ý müsâferetlerine ahali tarafýndan ez-her cihet riâyet olunarak bir gûne zarûrete dûçâr edilmemiþ olduðundan baþka bunlarýn mahall-i
iskânlarýna hîn-i azîmetlerinde rükûb ve nakl-i iskâllerine muktezî araba ve hay-

227

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:31

Page 228

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

vanât kiralarý cânib-i mîrîden verilmek üzere itâsý talimât-ý mezkûrede eðerçi
münderic ise de Konya ve sancaðý ahalisi bu bâbda muktezî olan araba ve hayvanâtý iâneten itâ ederek bu yüzden dahi meþakkat gösterilmiþ ve bu hayvanâtýn
akçesi cânib-i mîrîden verilmiþ olsa idi iki bin kîse akçeyi tecavüz edeceði derkâr
ve içlerinden vefat edenlerin techiz ve tekfînleri masârýfý olan otuz guruþ cânib-i
mîrîden verilmekde olduðundan bu bâbda dahi muzayaka çekdirilmemiþ idüði
be-dîdâr bulunmuþ ve mukaddemki gelenlerden baþka muahharan
Dersaâdet'den berren gelmekde olan beþ bin nüfusun dahi esna-yý râhda vâki‘
livâ ve kazâlara tefrik ve taksim etmek ve Konya'ya gelecekleri dahi sevk ve tesrîb eylemek üzere Karahisar-ý Sahib Sancaðý'yla Akþehir ve Ilgýn ve Kýrili
kazâlarýna memûr-ý mahsûsalar gönderilerek vürûd edenleri Teke ve Hamid ve
Borlu sancaklarýna izâm olunmuþ ve vürûd edeceklerin dahi tertib olunan münasib livâya gönderileceði emr-i aþikâr bulunmuþ ve tarihden yirmi gün mukaddem
buraya gelmiþ olan Mehmedzar Hoca mahall-i tertibi olan Hamid Sancaðý'na gitmeyip kabilesi olan otuz bir hâne ile beraber Ilgýn Kazâsý'nda ikâmet edeceðini
beyân eylemiþ ise de kazâ-i mezkûrda yüz hâneye karîb muhâcirîn bulunduðundan ve kesretine göre ahali onlarýn idaresine anca muktedir olup ziyâde tahmili
bâriyeti mûcib olacaðýna binâ’en zikr olunan otuz bir hânenin mahall-i iskânlarýna azîmetleri bâbýnda olunan vesâyâyý adem-i kabul ile on beþ saat mesafesi olan
mezkûr Hamid Sancaðý'na gitmeyip seksen saati mütecâviz olan Paþadaðý nâm
mahall-i hâliyeye azîmet etmek emeline düþmüþ ve kabilesini kendisinden tefrik
etmemek üzere Ilgýn kazâsýnda vâki‘ vakýf bir hana koyup mahall-i iskânýna nakli
zýmnýnda lâzým olan araba ve hayvanât, memûru tarafýndan irâe olunmuþ ise de
adem-i ýsgâ ile bu bâbda ýsrar olunduðu halde teþhîr-i silahla mukâbele edeceðini memûra beyân ederek kabilesi içün on altý keyl-i Ilgýn zahîre mübâyaa etmiþ
olduðu ve bunun Dersaâdet'de dahi haylice uygunsuzluðu vuku‘una mebnî
devletlü Hâfýz Paþa hazretleri tarafýndan üç gün habs olunarak kabilesinin tefrik
kýlýndýðý ve yanýnda bulunan mezkûr otuz bir hâne ashâbý kendi taallukâtý
olduðundan ayrýlmamýþ idükleri memûr-ý mûmâileyhin hülâsa-i tahkikâtý bulunduðundan mukaddem ve muahhar þimdiye kadar ne mikdâr muhâcirîn gelmiþ ise
cümlesi elviye-i mülhaka ile terbî‘an dört-beþ yüz saati þâmil Konya Sancaðý'nýn
hâvî olduðu kazâ ve kasaba ve kurâya müteferrikan yerleþip bunlar kalmýþ ve bunlarýn dahi sûret-i hakîmâne ile bundan böyle yerleþdirileceði derkâr ve muhâcirîn-i
merkûmenin ber vech-i meþrûh emr u iradelerine ahali tarafýndan bakýlarak bir
gûne zarûret ve meþakkat çekdirilmediði misillü ba‘demâ dahi nezâret-i
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mütemâdiye icrasýyla zarûretden vikâyetlerine itina olunacaðý be-dîdâr bulunmuþ
ise de 15 Cemâziyelevvel sene [12]77 tarihiyle mütecâsir-i takdimi olduðum arîza-i
çâkerîde arz ve beyân olunduðu vechile rüesâ-yý mûmâileyhim riyâsetini kaybetmemek emeliyle cümlesinin bir mahalde iskâný husûsunda ýsrar ederek mevsim-i
baharda yekdiðeriyle bi'l-muhâbere takým takým olarak bulunduklarý mahalden
hareketle iz‘âcdan geri kalmayacaklarý reviþ-i hallerinden anlaþýlmýþ olmasýyla ol
vakit haklarýnda ne vechile muâmele olunmak lâzým geleceðinin emr u fermân
buyurulmasý ve bir de muhâcirîn-i merkûme emr-i ziraate heveskâr olmayarak ve
sâir amele ve rençberlerin gibi iþ iþlemeðe ibtidâr etmeyerek suâli sermaye-i
ta‘ayyüþ bilmiþ kabâilden olduklarýndan mücerred kendilerini ahaliye besletmek
efkârýnda olduklarý ve bu da rüesâ-yý mûmâileyhin sâlifü'l-beyân riyâset iddiâsýnda ýsrar ile zihinlerini tahlît eylediklerinden neþ’et etmiþ idüði ve bundan sonra
dahi birkaç sene emr-i ziraate raðbet etmeyecekleri nâsýye-i hallerinden müstebân olmuþ ve muhâcirîn-i merkûmenin müteferrikan iskân ve ikâmetlerinde ahali
tarafýndan olunan riâyeti görmek ve evvel baharda topluca iskân talebine me’mûl
bulunan ýsrar ve hareketlerini müþahede edip ahvâl-i mâziye ve müstakbelelerini
tafsilen pîþgâh-ý âlî-i hazret-i sadâretpenâhîlerine arz ve ifade eylemek üzere
mevsim-i baharda bir memûrun irsâli mütevakkýf-ý emr u fermân-ý cenâb-ý
Sadâret-penâhîleri bulunmuþ ve bu havâliye vürûd etmiþ olan muhâcirînin
mikdârý ve içlerinden vefat edenlerin kemmiyet ve mahall-i ikâmetleri keyfiyâtýný
mübeyyin defter-i lâzýmesi derdest tanzim olup takdim olunacaðý be-dîdâr ve
çâker-i muhassaslarý mehâm-ý Saltanat-ý Seniyye ve umûr-ý ibâdýn ber vech-i dilhâh-ý âlî tesviyesini umûr-ý zâtýye ve huzura tercihi ve her bir emr u fermân-ý isabet-beyân-ý hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tenfîz-i ahkâm-ý celîlesi farîza-i zimmet-i çâkerânem olduðundan bundan böyle lüzûm görünen mahalle bizzat
azîmetle ifâ-yý farîza-i memûriyete mübâderet olunarak masâlih-i seniyyenin
ilerledilmesine sarf-ý makdaretde tecviz-i kusûr olunmayacaðý derkâr bulunmuþ
olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 13 Receb sene [1]277 / [25 Ocak 1861]

Vali-i Eyalet-i Konya
Mehmed Ragýb
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VÝDÝN-ÞUMNU VÝLAYETLERÝ ARASINDA ÇERKES VE NOGAY
MUHACÝRLERÝ ÝLE YERLÝ BULGAR HALKIN KARÞILIKLI YER
DEÐÝÞTÝRECEÐÝ ÞAYÝASI
Rumeli bölgesinde Vidin-Þumnu vilâyetleri arasýnda Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin yerleþtirilmesindeki asýl amacýn, Bulgar halkýyla karþýlýklý yer
deðiþtirmek olduðu þayiasýný yayanlarýn bölge halkýnýn zihnini bulandýrmak niyetinde olduklarýndan vali ve kaymakamlýklarýn bu husûsta
uyarýda bulunmalarý ve soruþturma yapmalarý gerektiði

58

3 Mart 1861

Vidin, Silistre, Tolcu, Varna, Hezargrad, Rusçuk, Týrnova, Köstence, Þumnu vali
ve kaymakamlarýna
Sâye-i ma‘delet-vâye-i hazret-i þehinþahide mazýlle-niþîn-i emn ü rahat
olmak arzusuyla bu tarafa hicret etmekde olan Çerkes ve Nogay takýmýndan ol
havâliye dahi bazý familyalarýn nakl ve iskân olunmakda olmasý cihetiyle bunu
bazý muharrikler tervic-i bazâr-ý mefsedete bir vesile ve alet ittihâz ederek gûya
bunlarýn oralara nakl ve iskânlarý Bulgar tâifesiyle mübadele garazýna mebnî
idüðü beyânýyla tahdîþ-i ezhân-ý tebeaya çalýþýlmakda bulunduðu tahkik ve istihbar olunmuþ olup muhâcirîn-i merkûme yalnýz ol havâliye izâm ve isrâ olunmayýp külliyeti cihetiyle Memâlik-i Mahrûse-i hazret-i Padiþahî'nin her tarafýnda münasib olan mahallere nakl ve îvâ olunmakda olmasýna ve Bulgar tâifesi
cümleten asdýka-yý tebea-yý Saltanat-ý Seniyye'den olarak her halde husûl-i
refah ve rahatlarýyla zîr-i sâye-i adalet-vâye-i hazret-i mülûkânede mütene‘im-i
ni‘am-ý âsâyiþ olmalarýna fevka'l-gâye itina olunduðu meydanda bulunmasýna
nazaran buna kimsenin itimâd etmemesi lâzým geleceði ve cemî‘ zamanda bu
makûle neþriyâtýn tesirâtýný men‘ edecek tedâbire müsâra‘at olunmasý levâzým-ý
mülkdârîden bulunduðu derkâr olmaðla tâife-i merkûmeden zîr-i idare-i devletlerinde bulunanlarýn söz anlarlarý celb olunarak tâife-i merkûme Devlet-i
Aliyye'nin münkâd ve mutî‘ tebeasý olup haklarýnda devletce hayr ve menfaatden gayrý bir tasavvur olmadýðý ve muhâcirîn takýmý ber minvâl-i muharrer
Memâlik-i Mahrûse'nin her tarafýnda hâlî ve münasib olan mahallere yerleþdirilmekde olduðu gibi oralara dahi izâm ve irsâl olunmakda olarak bu sözlerin zerrece asl u esasý olmadýðý beyânýyla teminât ve tenbihât-ý lâzýme icra
olunarak ezhân-ý tebeanýn taðyir ve tahdîþden vikâyesine ve bununla beraber
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tahkikât-ý celiyye ve hafiyye icrasýndan dahi geri durulmayarak o makûle
fesedenin ibtâl-i dolab-ý mefsedetine mezîd-i itina ve himmet buyurmalarý
siyâkýnda mahsûsan ve ihtaren iþbu þukka.
20 Þ. sene [12]77 / [3 Mart 1861]

A. MKT. UM, 459/3
233

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:33

Page 234

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

KÜTAHYA'YA ÝSKÂN ÝÇÝN GÖNDERÝLMÝÞKEN ESKÝ VATANLARINA
DÖNMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN ÇERKESLERÝN ÝKNA EDÝLMELERÝ
Ýskân edilmek üzere Kütahya'ya gönderildikleri halde büyük bir kýsmý eski
vatanlarý Kafkasya'ya dönmek amacýyla Sivas ve Erzurum'a doðru yolan
çýkan Çerkesleri ikna etmek için yol güzergâhýndaki vali ve
mutasarrýflara Sadâretçe emir gönderilmesi

59

4 Haziran 1861

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Çeçen muhâcirlerinden ve Hoca Mustafa ve Tatar Han ve Hüseyin ve
Memiþ efendiler takýmlarýndan olup mukaddemce li ecli'l-iskân Kütahya
Sancaðý'na sevk ve izâm olunmuþ olan yüz altmýþ hâne nüfusdan yüz otuz hâne
nüfusu berren vatan-ý kadîmlerine avdet ve ric‘at etmek efkârýyla Kütahya'dan
hareket ve Sivas ve Erzurum tarîkleriyle azîmet etmiþ ve bunlardan yedi hânesi Dersaâdet'e gelmiþ olduklarýndan merkûmlar komisyon-ý celîle haklarýnda
hâne inþâsý ve öküz ve tohum ve husûl-i iskânlarýna kadar fukarâlarýna nân-ý
azîz itâsý misillü erzân ve þâyân buyurulan ihsânât-ý celîle-i cenâb-ý Hilâfetpenahi irâd ve beyân olunarak muhâcirîn-i merkûmenin hüsn-i iknalarýyla
orada tevkifleri esbâbýnýn istihsali yarýnki posta ile gitmek üzere Sivas mutasarrýfý saâdetli paþa tarafýna ber-tafsil iþ‘âr ve inbâ olunmuþ ise de bunlar Konya ve
Ankara ve Sivas ve Erzurum taraflarýndan mürûr edeceklerinden tebligât-ý
müessirenin icrasýyla merkûmlarýn tevkiflerine dair Konya Eyaleti valisi hazretleriyle mutasarrýf-ý müþârünileyh ve Ankara'ya ve oralardan mürûr etmiþ iseler
ilerilerde eðlendirilmeleri için Erzurum valisi devletlü paþa hazretlerine olarak
evâmirnâme-i sâmiye-i hazret-i Sadâret-penahîlerinin tastîr ve tesyîri komisyonca tezekkür kýlýnmýþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’lemrindir.
Fî 25 Zilkâde sene [1]277 / [4 Haziran 1861]
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60

UZUNYAYLA’DAKÝ MUHACÝRLERÝN HAKLARININ KORUNMASI
Muhâcirlerden Ýsmail Efendi ve arkadaþlarýnýn Gürün’e giderken Güneþdaðý
mevki‘inde Delikanlý ve Çelikanlý aþiretlerinin saldýrýsýna uðramalarýnýn asýl
sebebinin bu aþiretlerin iskân edildikleri Uzunyayla’yý ellerinden almak
olduðunu ileri süren muhâcirler ile aþiretler arasýnda çýkmasý muhtemel bir harbin önlenmesi ve muhâcirlerin haklarýnýn korunmasý gayesiyle bölgeye gönderilecek Hâfýz Paþa'nýn varmasýna kadar gerekli askerî tedbirlerin
alýnmasý
13 Temmuz 1861

Tahrirât-ý Telgrafiye
Makam-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Tafsil-i keyfiyet posta-i âtiyede bâ-mazbata beyân olunacaðý vechile muhâcirînden Ýsmail Efendi Gürün'de bulunan damadýný görmeðe gider iken
Gürün'e iki saat mesafe Güneþdaðý nâm mahalde mukaddemâ me’vâ-yý iskândan firar ile Haleb ve Maraþ tarafýnda kýþlak-niþîn olan Delikanlý ve Çelikanlý
aþiretlerinden otuz kadar süvari üç nefer muhâcirîne hücûm edip birisini telef
ve birisiyle iki re’s esblerini cerh eylediklerini diðer bir nefer refîkleri
Uzunyayla'da bulunan Mesudiye Müdürü Þakir Efendi'ye ve Sergerde Hasan
Aða'ya ve muhâcirîn beyleriyle ulemâlarýna haber verdiðinden cümle muhâcirîn
cem‘ olarak zîr-i cenâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâletle dahil-i daire-i mutâvaatda bulunduklarýný ve Afþar aþiretiyle mezkûr Delikanlý ve Çelikanlý aþiretleri böyle birer ikiþer kendilerini telef ve cerh ederek muradlarý iskân olunduklarý Uzunyayla'yý terk etdireceklerini ve böyle olmakdan ise cümleten telef
olmak hayýrlý olacaðýný beyân ile behemehâl kendileri dahi aþâyir-i merkûme ile
harbe kýyâm etmedikce iskân olamayacaklarýný ifadede ýsrar eylemiþ olduklarýndan vuku‘-ý hâl müdür ve sergerde-i mûmâileyh taraflarýndan bâ-zuhûrât
iþ‘âr olunmuþ ve aþâyir-i merkûme beher sene Uzunyayla'ya gelip civarý bulunan Gürün ve Darende ve sâir kazâlarýn mezrû‘âtýný telef ve ahalilerinin hayvanâtýný ve ebnâ-i sebîlin mallarýný gasb ve bazýlarýný idam etmekde bulunduklarý gibi muhâcirîn-i merkûme hakkýnda dahi böyle þakâvete ibtidârlarý emr-i
bâriz olup mukaddem ve muahhar arz ve ifade olunduðu üzere emr-i muhâ236
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fazalarýna itina olunmakda ise de þerr u mazarratlarýnýn külliyen mahv u izâlesi hakkýnda devletlü Hâfýz Paþa hazretleri memûr buyurulmuþ ve müþârünileyhin henüz adem-i teþrifi dahi husûsu mutenâ-yý mezbûrun bittabi‘ tehirini
istilzâm etmiþ ve muhâcirînin dahi sabr u tahammülleri kalmadýðýný ifade
etmekde olduklarýndan müþârünileyh hazretlerinin teþriflerine kadar tehiri
veyâhûd muhâcirîn-i merkûmeden ve civar kazâlardan mikdâr-ý kâfî piyade ve
süvari ile mevcud olan üç kýt‘a topun Sivas mevki‘inde bulunan zâbitân-ý
askeriyeden münasib bir zâtýn li-ecli’t-te’dib tayin ve irsâli þýklarýndan irâde
buyurulan sûretin emr u iþ‘ârý bâbýnda fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 5 Muharrem sene [1]278 / [13 Temmuz 1861]
Meclis-i Kebîr-i Eyalet-i
mezbûr

Mutasarrýf-ý Eyalet-i Sivas
Ahmed Hamdi
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ÇEÇEN MUHACÝRLERÝNÝN ÝZMÝR’DE ALIKONULMALARI
Erzurum’a gitmek isteyen Çeçen muhâcirlerinin Ýzmir’de bulunduklarý yerlere
uyum saðlamamalarý durumunda havadar olan yerlere nakledilerek vilâyet
dýþýna çýkarýlmamalarý
16 Eylül 1861

Sâbýk Ýzmir Valisi Osman Paþa'ya Telgrafnâme-i Sâmî
Fî 4 Rebîülevvel sene [1]278 tarihli telgrafnâmeleri görüldü. Çeçen muhâcirlerinin Erzurum'a gitmek ýsrarýnda bulunmalarý efkâr-ý fâsideden hâlî
olmadýðý anlaþýlýp tecviz olunmayacaðýndan ve maamâfîh bulunduklarý
mahallin âb u havasýyla imtizâc edemeyip de bundan ve âhar cihetden mazeret-i
sahihalarý olduðu halde dahil-i eyaletde havadar olan mahallere nakliyle sâir
tarafa salýverilmemeleri iktizâ edeceðinden ona göre icabýnýn icrasý.
[16 Eylül 1861]
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KAYSERÝ KÖYLERÝNDEKÝ ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN KOZAN
AÞÝRETLERÝNE SALDIRARAK OLAY ÇIKARDIKLARI
Kayseri Sancaðý köylerine daðýnýk olarak iskân edilmiþ olan Çerkes muhâcirlerinin Ankara Eyaleti'ne baðlý Cebel-i Kozan mutasarrýflýðýnda yerleþik
aþiretlere saldýrmasý ve aralarýnda ortaya çýkan yaralama ve katil
olaylarýndan dolayý, diðer muhâcirleri rahatsýz etmeksizin
cezalandýrýlmalarý
30 Eylül 1861

Konya valisiyle Ankara, Sivas, Harput mutasarrýflarýyla bi't-tasarruf
Hâfýz Paþa hazretleriyle Adana mutasarrýfý'na
Kayseri Sancaðý'nýn hâvî olduðu kurâda muhteliten iskân etdirilmiþ olan
Çerkes muhâcirlerinden yetmiþ seksen kadar atlý toplanarak Ankara Eyaleti'ne
muzâf Cebel-i Kozan Mutasarrýflýðý'na merbût aþâyirden livâ-i mezbûr
havâlisinde Harmancýk nâm mahalde yaylada bulunan Lek Kürdü aþiretinin on
beþ kadar hânelerini basýp yaðma hâne sahiblerini kayd u bend eyledikden
sonra mevâþi ve hayvanâtýný sürüp götürürler iken aþiret-i merkûmeden otuzotuz beþ kadar atlý merkûmlarý takib eyledikleri sýrada muhâcirînden elli kadarý
geriye dönüp bunlarýn üzerine hücûmla bir neferini katl ve idam eyledikleri gibi
mezkûr Kürd atlýsý dahi muhâcirîn üzerlerine hücûm ederek bir haylicesini telef
ve idam ve yirmi kadarýný mecrûh edip ve hayvanât-ý maðsûbeyi ve muhâcirînden telef ve mecrûh olanlarýnýn hayvanâtýný takým ve eslihalarýyla alýp avdetle
ma‘a takým dört re’s esbi hediye olarak Cebel-i mezkûr Kaymakamý Ömer
Bey'e vermiþ olduklarý sahihan tahkik kýlýnmýþ ve muhâcirîn-i merkûme ise
meyyit ve mecrûhlarýný ketm ile keyfiyeti inkâr etmekde bulunmuþ olduðundan
ve Afþar Aþireti'yle kaymakamlýk-ý mezkûra mülhak Kürd ve Lek ve Hacýlar
Aþireti eyyâm-ý þitâda Adana Eyaleti dahilinde vâki‘ Çukurova'da kýþlamakda
olduklarýndan bunlar ile mahall-i sâirede meskûn muhâcirîn beynlerinde
maâzallâh müteselsilen bir fenalýk vuku‘u melhûz olmasýyla þu fenalýðýn def‘i
zýmnýnda þimdiden bunlardan müttehem olanlarýnýn te’dibleri lâzýmeden idüði
Adana mutasarrýfý saâdetli paþanýn 27 Safer sene 1 278 tarihli ve yirmi numaralý tevârüd eden tahrirâtýnda inhâ ve iþ‘âr olunmakdan nâþî keyfiyet Meclis-i
Ahkâm-ý Adliye'ye lede'l-havale muhâcirîn-i merkûme zîr-i cenâh-ý Saltanat-ý
Seniyye'ye dehâlet etmiþ bulunmalarý hasebiyle bunlarýn ez her cihet husûl-i
241
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iskân ve istirahatlarý emrinde bu kadar tekellüfât ihtiyâr olunmakda iken þu
nimetin kadrini bilmeyerek bunlarýn þu uygunsuzluða cür’etleri doðrusu teessüf
olunur ahvâlden olduðuna ve bu dahi cümlesinin re’yiyle olmayýp içlerinden
bazý uygunsuz kesânýn tahrik ve ifsâdýyla vuku‘a gelmiþ bir þey olacaðý misillü
bu makûle hâlât-ý kabîhanýn vuku‘una muhâcirîn-i ulemâ ve rüesâsýnýn razý
olmayacaklarý dahi bedîhî idüðüne binâen muhâcirîn-i merkûmenin söz anlarlarýna icabý vechile nush u pend olunarak iþbu fesâda cür’et eden eþhâsýn ele
geçirilmesiyle sâir muhâcirîne ürkündülük vermeyecek sûretde haklarýnda
mücâzât-ý kanûniyye icrasýnýn ve müteferriâtýnýn hüsn-i tesviyesinin devletlü
Hâfýz Paþa hazretlerine havalesiyle beraber ba‘d-ezîn zîr-i idarelerinde kâin
mahallerde meskûn muhâcirîn tarafýndan ahali ve bilakis ahali ve aþâyir
cânibinden muhâcirîn haklarýnda vechen mine'l-vücûh bu makûle sû-i hareket
vuku‘a gelememesi ve ez her cihet hüsn-i âmiziþ ve muâþeret olunmasý ne
makûle esbâb ve tedâbire mütevakkýf ise hemen istihsal ve istikmâliyle sâye-i
âsâyiþ-vâye-i hazret-i þâhânede muhâcirîn ve ahalinin bekâ-yý huzur ve rahatlarýna itina ve dikkat olunmasý husûsunun taraf-ý vâlâlarýna ve Ankara ve Sivas
ve Harput mutasarrýflarý saâdetli paþalar ile mutasarrýf-ý mûmâileyhe iþ‘ârý
tezekkür olunup ol vechile keyfiyyet müþâr ve mûmâileyhime havale ve izbâr
olunmuþ olmaðla iktizâsýna göre civarda bulunan memûrîn ile bi'l-muhâbere
oraca dahi ber-minvâl-i muharrer icab-ý hâlin hüsn-i icrasýna himmet buyurulmasý siyâkýnda þukka.
[30 Eylül 1861]
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ÇERKES KABÝLELERÝNÝN RUS SINIRINDAN UZAK MAHALLERDE
ÝSKAN EDÝLMELERÝ
Erzurum ve Kars taraflarýna yerleþtirilecek olan Çerkes kabilelerinin, sakýncalý
olan Rus sýnýrýna yakýn yerler dýþýnda Tekman, Ahlat, Tercan veya kendi istedikleri Soðandaðý civarýndaki uygun bir yere yerleþtirilmeleri, Rusya'ya firarlarýnýn engellenmesi için gerekli tedbirlerin alýnmasý
20 Aralýk 1861

Bu muhâcir kullarý Naki kabilesinden yüz altmýþ hâne olarak iki sene
mukaddem ve bi'l-cümle muhâcirlerden mukaddem hicret edip sene-i sâbýkada
bir takým sefâlete dûçâr olarak Sivas'a tâbi‘ Taþoba Kazâsý'nda iskân edip bundan iki mâh mukaddem bu tarafa hicretimizde seksen hâne Erzincan
Kazâsý'nda ve seksen hâne dahi Ýspir Kazâsý'nda iskân etmekde olduðumuz ve
bu misüllü muhâcirlerin hakkýnda hürmet ve riâyet olunmasý irâde-i seniyye
iktizâsýndan olduðu üzere ve bu âna deðin bi'l-cümle hoþnud ve razý olduðumuz
muhât-ý ilm-ârâlarý buyuruldukda halbuki çâkerleri bundan altý mâh mukaddem Dersaâdet'de arzuhal-i çâkerî takdim ederek Kars ile Erzurum
mâbeyninde hangi mahalli beðendiðimizde kullarýna verilmesini istidâ
eylediðimizde matlûbumuz vechile mahall-i mezbûrda hangi mahal[li] kullarý
beðendiðimiz halde mezkûr yüz altmýþ hâne orada iskân eylememiz husûsuna
dair selef-i aliyyeleri devletlü Abdülkerim Paþa hazretlerine ve devletlü
Hayreddin Paþa hazretlerine baþka baþka emirnâmeler tahsilen getirmiþ
olduðumuz halbuki þimdi müþârünileyh devletlü Hayreddin Paþa hazretleri
kullarýný mahall-i mezbûra getirmeyip geri Rusya tarafýna firar ideyorsuz ve bu
kullarýna irâde buyurmuþ olduðundan ve bu kullarýnýn mezkûr Soðanlý tarafýnda iskân eylemelerinden gars meþesi çok olup hatab kat‘ ederek Kars'da ve
Erzurum'da fürûht edip idare edeceðimiz cihetle bunun için tâlib olduðumuz
rýza-yý Bârî için böyle iki seneden beri periþan ve sefil olduðumuzdan bu senelik mezkûr Erzincan ve Ýspir kazâlarýnda iskân edip evvel baharda Soðanlý nâm
mahalde kullarýna münasib mahallin itâsýyla iskân eylememiz ve þâyed geri firar
edeceðimizden dolayý hâtýr-ý devletlerinize bir þey geldiðinde firar etmeyeceðimize kefil irâe edip emniyet-i kâmile buyurularak hâk-pây-i hazret-i müþîrîlerine baþka istimdâd taleb edecek bir kimsemiz olmadýðýndan ser-i devletlerinize sadaka olan mahall-i mezbûrda kullarýna iskân edecek mahal verilme244
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si için yeniden bir kýt‘a emirnâme-i sâmî taraf-ý eþref-i hazret-i müþîrîden getirilmesi niyâzý bâbýnda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.

*

An-kabile-i mezkûr
Muhâcir Hasan kullarý

Makam-ý âlî-yi hazret-i Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Daire-i Umûr-ý Dahiliye'nin on sekizinci numaralý 6 Muharrem sene 1278
tarihiyle müverrahan makam-ý celîl-i cenâb-ý Vekâlet-penâhîlerinden þereftevârüd eden emirnâme-i sâmide muhâcirîn-i Çerâkise'den olup mukaddemâ
Sivas cânibinde kâin Taþâbâd Kazâsý'na yerleþdirilmiþ olduklarý halde Digor
kabilesinden Erzurum'a gelip Hasankalesi'ne gönderilmiþ olanlarýn Erzurum'da
iskân olacaklarýný haber alarak vuku‘bulan istirham üzerine Erzurum'a sevk
olunmuþ olan yüz altmýþ hânenin beðendikleri Kars ve Çýldýr ve Bayezid
taraflarý re’s-i hududa karîb olduðu cihetle ve oralarda iskânlarý mahzûrdan
sâlim olamayacaðý Anadolu Ordu-yý Hümâyûnu Müþîri sâbýk devletlü
Abdülkerim Paþa hazretleri taraflarýndan iþ‘âr ve inhâ olunmakdan nâþî hanehâ-yý merkûmenin Erzurum Eyaleti dahilinde vâki‘ Tekman Ovasý ve Ahlat ve
Tercan taraflarý arazi-i vâsi‘a ve hâliyeden ve Rusya hududuna ba‘îd mahalden
olup oralarda iskânlarýnda beis olmayacaðýndan bunlardan her hangisini intihâb ederek tavtînleri mümkün olursa ber-mûceb-i talimât-ý cedîde iskân ve
îvâlarý irâde ve iþ‘âr buyurulmuþ ise de hasbe'l-mevki‘ þiddet-i þitânýn hulûlü
cihetiyle mahall-i merkûmeden intihâb edecekleri yere evvel baharda iskân
olunmak üzere bu kýþlýk muvakkaten Erzincan ve Ýspir kazâlarýna yerleþdirilerek sûret-i iskânlarý hakkýnda olan irâde-i seniyye kendilerine beyân ve tefhîm
olundukda zikr olunan Tekman Ovasýyla Ahlat ve Tercan taraflarýný görüp
beðenmedikleri cihetle iþbu mahallerde iskân ve îvâ olunduklarý sûretde emr-i
idarece dûçâr-ý müþkilât olacaklarýný ve buna da merhamet-i seniyye kâil ve razý
olmayacaðý beyânýyla maiyyetlerinde bulunan yüz altmýþ hâne ile beraber
tâbiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul ile kâr u kisbleriyle meþgul olarak vakten
mine'l-evkât Rusyalý tarafýna gitmemek ve mugâyir-i nizâm bir gûne hâl ve
hareketde bulunmamak ve zikr olunan hânelerden bir sebeb ve serriþte ile
veyâhûd bilâ-sebeb velev bir hâne bile olsun Rusya diyârýna ric‘at etmemek ve
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eder ve Devlet-i Aliyye'nin tebaiyyetini terk eyler ise o halde beri tarafa yani
Devlet-i Aliyye-i Osmaniye memâlikine ibtidâ-yý hicretlerinden þimdiye ve bundan böyle ol vechile gidecek olanlarýn yevm-i azîmetlerine deðin zikr olunan
hâneler için taraf-ý eþref-i Saltanat-ý Seniyye'den vuku‘bulan ve ahali tarafýndan
iâne olunan masârýfât ve sâireyi tamamen ve kâmilen red ve tesviye eylemek
üzere otlu, sulu ve ormanlý olup min-ciheti'l-idare kendilerince yüsr ve suhûleti
mûcib olan Kars Sancaðý'nda Soðanlýdað ve Hamamlý ve Sarýkamýþ taraflarýna
iskân olunduklarý sûretde Kars ve Erzurum taraflarýna hatab taþýyýp bununla
ta‘ayyüþ ve idare edeceklerini beyân ile iþbu mahallere iskânlarýna müsâade-i
seniyyenin istihsalini ifade ve inbâ ve ol vechile taahhüdü hâvî sened dahi itâ
eylemiþ iseler de nezd-i âlî-yi cenâb-ý Vekâlet-penâhîlerinde arz ve beyândan
müstaðnî olduðu üzere bu makûle tâbiyyet-i kadîm ve vatan-ý asliyelerini terk
ile zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet etmiþ olan
muhâcirîn haklarýnda iktizâ-yý þân-ý þefkat-niþan-ý hazret-i Padiþahiden olduðu
vechile her sûretle muâvenet-i kâmile ve ihtirâmât-ý muktezîye ifâ olunarak bu
bâbda zerret-mâ kusûr olunmadýðý halde muhâcirîn-i mezbûreden bazýlarý yine
tebaiyyet-i kadîmelerine ric‘at ve avdet eylemiþ ve mezkûr Soðanlýdaðý ise
hudud-ý hakanîde yani Rusya Devleti ülkâsýna hem-hudud bulunan Kars
Sancaðý dahilinde bulunmuþ olduðuna ve mezkûr arzuhal ve senedin sûretleri
manzûr-ý sâmî-i cenâb-ý Vekâlet-penâhîleri buyurulmak üzere leffen takdim
kýlýndýðýna binâen merkûmlarýn evvel baharda irâde-i seniyyeye tatbikân
Tekman Ovasý ve Ahlat ve Tercan kazâlarýndan birine veyâhûd istidâlarý üzere
zikr olunan Soðanlýdaðý nâm mahalle iskânlarý þýklarýndan hangisi tensib-i âlî
buyrulur ise iktizâsýnýn icrasý zýmnýnda keyfiyetin sûy-ý âcizânemden emr u iþ‘ârý
husûsuna müsâade-i aliyye-i fahîmâneleri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 17 Cumâdessâni sene 1278 / [20 Aralýk 1861]

Vali-i Eyalet-i Erzurum
Mehmed Hayreddin
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KIRIM, NOGAY VE ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN GÖNDERÝLDÝKLERÝ
YERLERDE BULUNAN HIRÝSTÝYAN HALKA ÝYÝ DAVRANMADIKLARI
SÖYLENTÝLERÝ
Osmanlý Devleti'ne göç etmiþ olan bazý Kýrým, Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin gönderildikleri yerlerde bulunan Hýristiyan halka iyi davranmadýklarý söylentilerinin araþtýrýlarak önlem alýnmasýný emreden
Sadâret emri üzerine Üsküp Eyaleti civarýnda bu tür
hareketlerde bulunulmadýðýnýn bildirildiði

64

2 Ocak 1862

Meclis-i Kebîr-i
Eyalet-i Üsküb

Makam-ý âlî-yi cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Memâlik-i Mahrûse-i Mülûkâne'ye hicret etmiþ olan Kýrým ve Nogay ve
Çerkes muhâcirlerinden bazýlarýnýn gönderildikleri mahallerde tek durmayarak
Hýristiyan tebea haklarýnda muâmelât-ý gayr-ý lâyýka etmekde olduklarý rivâyet
olunarak öyle harekât-ý nâ-marziyyeye cür’et edenlerin te’dib ve terbiyesi lâzým
geleceði beyân-ý âlîsiyle rüesâ-yý muhâcirîne nesâyih ve tenbihât-ý lâzýmenin
icrasýyla o gûne harekâta meydan verilmemesi husûsu umûr-ý dahiliyesinde
tastîr buyurulup doksan dördüncü numara ile murakkaman ve fî 9 Cemaziye'ssâniye sene [1]278 tarihiyle müverrahan makam-ý âlî-yi Vekâlet-penâhîlerinden
bâ-emirnâme emr u iþ‘âr buyurulmuþ ve lehü'l-hamd ve'l-minne bu havâlide
bulunan muhâcirîn asla o misillü harekât-ý nâ-marziyyede bulunduklarý mesbûk
olmayýp mantûk-ý âlîsi vechile yine icra-yý tenbihât ve takayyüdâtda tecviz-i
kusûr olunmayacaðý derkâr bulunmuþ olmaðla beyân-ý hâl makamýnda ol bâbda
ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî gurre-i Receb sene [1]278 / [2 Ocak 1862]
Vali-i Eyalet-i Üsküb
Mustafa
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BOLU 'NUN DÜZCE KAZÂSI'NDA ÝSKÂN OLUNACAK
BOÞ ARAZÝ KALMADIÐI
Bolu 'nun Düzce Kazâsý'nda iskân olunacak boþ arazi kalmadýðýndan buraya
yerleþmek isteyenlere izin verilmemesi

65

12 Temmuz 1864

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Düzce Kazâsý'yla mülhakâtýnda muhâcir iskân olunacak arazi-i hâliye
kalmamýþ olmasýndan dolayý bazý ifadeye dair Bolu kaymakamý saâdetli beyefendinin vürûd eden þukkasý melfûf mazbata ile beraber sûy-ý vâlâlarýna irsâl
kýlýnmýþ ve bu hâle göre oraya nakl-i hâne etmek isteyenlere ba‘d-ezîn muvâfakat gösterilmemesi umûr-ý zarûriye ve tabiiyeden bulunmuþ olduðu beyânýyla
tezkire.
7 Safer sene 1281 / [12 Temmuz 1864]
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TRABZON VE SAMSUN'DAN ÝSTANBUL'A GELECEK OLAN
MUHACÝRLER ARASINDA HASTALIK OLDUÐUNDAN
TECRÝT EDÝLMELERÝ
Posta vapurlarýyla Trabzon ve Samsun'dan Ýstanbul'a gelecek olan muhâcirler ve esirlerin aralarýnda hastalýk olduðundan doðruca Haydarpaþa'da
Ýbrahimaða Çayýrý'na çýkarýlarak oradaki boþ mahalde bulundurulmalarý

66

22 Temmuz 1864

Taraf-ý Vâlâ-yý Kapudânî ile Tophâne-i Âmire ve Zabtiye
Müþîriyet-i Celîleleri'ne
Samsun'da bulunan muhâcirîn içinde hastalýk olduðu cihetle ba‘d-ezîn
gerek oradan ve gerek Trabzon'dan Dersaâdet'e gelecek posta vapurlarý derûnunda bulunacak muhâcirîn ve üserânýn istedikleri yerlere çýkarýlmayýp doðruca Haydarpaþa'da Ýbrahimaða Çayýrý'nda kâin muhterik kasr-ý hümâyûn ittisalinde bulunan hâlî mahalde tevkif edilmiþ Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesiyle bi'l-muhâbere kararlaþdýrýlmýþ olmaðla ba‘demâ zikrolunan posta
vapurlarýyla Dersaâdet'e gelecek muhâcirîn ve üserânýn doðruca mahall-i
mezkûra çýkarýlmasý zýmnýnda karantinaca/limanca takayyüdât-ý lâzýmenin
icrasý bâbýnda irâde efendimindir.
Zabtiye'ye
[Samsun'da bulunan muhâcirîn içinde hastalýk olduðu cihetle ba‘d-ezîn
gerek oradan ve gerek Trabzon'dan Dersaâdet'e gelecek posta vapurlarý derûnunda bulunacak muhâcirîn ve üserânýn istedikleri yerlere çýkarýlmayýp doðruca Haydarpaþa'da Ýbrahimaða Çayýrý'nda kâin muhterik kasr-ý hümâyûn ittisalinde bulunan hâlî mahalde tevkif edilmiþ] ve orada bulunacak nüfusun emr-i
muhâfazasýyla hidemât-ý sâirede istihdam olunmak üzere mahall-i mezkûreye
muktedir zâbit ile yirmi nefer zabtiyenin intihâb ve tayini husûslarý Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Celîlesiyle bi'l-muhâbere kararlaþdýrýlmýþ olmaðla riyâset-i
müþârünileyha ile haberleþerek iktizâsýnýn seri‘an icrasý menût-ý himmet-i
müþîrîleridir.
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Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne zeyl
[Samsun'da bulunan muhâcirîn içinde hastalýk olduðu cihetle ba‘d-ezîn
gerek oradan ve gerek Trabzon'dan Dersaâdet'e gelecek posta vapurlarý derûnunda bulunacak muhâcirîn ve üserânýn istedikleri yerlere çýkarýlmayýp doðruca Haydarpaþa'da Ýbrahimaða Çayýrý'nda kâin muhterik kasr-ý hümâyûn ittisalinde bulunan hâlî mahalde tevkif edilmiþ] me’âl-i iþ‘âr-ý devletleri ma‘lûm-ý
senâverî oldu. Sûret-i muharrire yolunda olarak ol vechile keyfiyet taraf-ý vâlâyý Kapudânî ve Kaymakamî ile Tophâne-i Âmire ve Zabtiye Müþîriyet-i
Celîlerine iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðla oraca dahi icabýnýn icrasý menût-ý himmet-i
behiyyeleridir.
17 Safer sene 1281 / [22 Temmuz 1864]
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KARESÝ SANCAÐI'NDA YERLEÞTÝRÝLEN ABAZIHLARDAN SONRA
BAÞKA MUHACÝRÝN ÝSKÂN ETTÝRÝLEMEYECEÐÝ
Abazýh kabilesinden olup Karesi'de yerleþtirilen iki bin hâne muhâcir, yerli
halkýn fedakârca desteðiyle ziraat etmekte olup, daha fazlasýnýn gelmesi
hâlinde halkýn ziraat iþlerinin yürütmesine sekte vurulabileceði

67

29 Kasým 1864

Meclis-i Livâ-i Karesi
Aded
44

Makam-ý Sadâret-penâhî'ye
Fî 28 Rebîülevvel sene [1]281 tarihi ve yirmi üç rakamýyla takdim-i huzur-ý
sâmî-i Sadâret-penâhîleri kýlýnan mazbata-i çâkerânemizde Abazýh kabilesinden olup li-ecli'l-iskân Karesi Sancaðý'na sevk ve izâm buyurulacak bin hâne
muhâcirînin buralara iskân etdirilemeyeceði arz ve beyân olunmuþdu.
Muahharan sevk buyurulup iskân ve tavtîn olunan muhâcirîn iki bin hâneyi
tecavüz edip bunlarýn îvâ ve iskâný hakkýnda ahali-i kadîme cânibinden bi'l-iftihâr pek çok fedakârlýk zuhûra geldiði gibi muhâcirîn-i merkûmeye verilen arazi
kezâlik ahali-i kadîme cânibinden meccânen sürülüp ve icab eden tohum cânib-i
mîrîden mübâyaa edilerek yine meccânen ekdirilmiþ ve her türlü iâne ve
muâfâtýn ifâsýndan geri durmadýklarý derkâr olup ancak el-hâletü hâzihî liecli'l-iskân bir tarafdan muhâcir sevk ve izâm buyurulmakda olmasý ve ahali-i
kadîme iþlerinin tesviyesine ve ziraat ve hýrâsetlerine sekte irâsýný müeddî
görünmesi cihetiyle sýzlanmakda bulunmuþ olduklarýndan ve bi'l-vücûh þâyeste-i
merhamet ve müsâade-i seniyye-i Sadâret-penâhîleri bulunmalarýyla þu hâle
göre icra-yý icabý irâde-i lütuf-âde-i hazret-i Vekâlet-penâhîlerine mütevakkýf
bulunmaðýn ol bâbda irâde ve fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]281 / fî 26 Teþrin-i evvel sene [12]80
Mutasarrýf-ý Karesi
ve meclis azâlarýnýn mühürleri
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*
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Abazýh kabilesinden olup li-ecli'l-iskân Karesi Sancaðý'na sevk olunan
muhâcirînin ne vechile îvâ ve iskân olunduðuna ve ol bâbda bazý ifadeye dair
Karesi Meclisi'nin tevârüd eden mazbatasý leffen savb-ý vâlâlarýna irsâl kýlýnmýþ
olmaðla sûret-i iþ‘âra nazaran iktizâsýnýn icrasý menût-ý himmet-i behiyyeleridir.
Fî 21 Cemâziyelâhir sene [1]281 ve fî 9 Teþrin-i sâni sene [12]80
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-yý ta‘zîm ve tefhîm olan iþbu fermânnâme-i sâmî-i hazret-i
Sadâret-penâhîleri medlûl-i âlîsi ve melfûf mazbata müeddâsý rehîn-i îkân-ý
âcizî olmuþ ve sibâk-ý iþ‘âra nazaran livâ-i mezkûra ba‘demâ muhâcir sevk olunmamasý iktizâ edeceðinden mazbata-i mezkûr komisyonca cerîde-i mahsûsasýna kayd etdirilerek leffen huzur-ý fehâmet-mevsûr-ý dâver-i efhamilerine
takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]281 ve fî 17 Teþrin-i sâni sene [12]80 / [29 Kasým
1864]
Osman
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KARS'TAKÝ ÇERKES TEKAY KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNÝN ÝSKÂN
EDÝLDÝKLERÝ ARAZÝYE MÜDÂHALENÝN ÖNLENMESÝ
Çerkes Tekay kabilesinden olup Kars Sancaðý'nda iskân olunan muhâcirlerin
yerleþtikleri araziye yapýlan müdâhalenin engellenmesi

68

14 Mart 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Tekay Kabilesi'nden olup Kars Sancaðý'nda
iskân olunan Kaspolat ve Ali ve Mahmud ve Musa beylerin mutavattýn olduklarý araziye vukû bulan müdâhalenin men‘ ve def‘i ve levâzýmât-ý sâirelerinin
sûret-i itâsý hakkýnda mesbûk olan iþ‘âra cevaben Erzurum valisi devletlü paþa
hazretlerinin tevârüd eden tahrirâtý melfûfatýyla beraber irsâl-i sûy-ý vâlâlarý
kýlýnmýþ olmaðla me’âline nazaran iktizâsýnýn icrasý menût-ý himmet-i
behiyyeleridir.
16 Þevval sene 1281 / [14 Mart 1865]
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KIBRIS ADASI'NA GÖNDERÝLEN MUHACÝRLERÝN
YERLEÞTÝRÝLMELERÝNDE ÇIKAN GÜÇLÜKLER
Kýbrýs Adasý'na iskân edilmek üzere gönderilen muhâcirlerin
ileri gelenlerinin vefatlarý ile evlerinin inþâ edilemeyerek
yerleþtirilmelerinin mümkün olmadýðý

69

30 Mart 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Li-ecli'l-iskân mukaddemâ Kýbrýs Ceziresi'ne gönderilen muhâcirînden bir
çoðunun ve tercüman ve imam ve hocalarýnýn vuku‘ý vefatlarý ve el-ân iskânlarýnýn icra olunamadýðý ve hânelerinin mukarrer olan akçe ile inþâsý kâbil olamayacaðý ifadât ve bazý müsted‘iyâta dair cezire-i mezkûre mutasarrýflýðýndan
mevrûd tahrirât melfûf sûret ile beraber tesyîr-i sûy-ý vâlâlarý kýlýnmýþ olmaðla
siyâk-ý iþ‘âra nazaran komisyonca bi'l-mütâlaa netice-i mezkûrenin etrafýyla
beyân ve ifadesi menût-ý himmet-i behiyyeleridir.
3 Zilkâde sene 1281 / [30 Mart 1865]
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DÜZCE TARAFINA SAVUÞMUÞ OLAN MUHACÝRLERÝN ÝADE
EDÝLMELERÝ
Düzce tarafýna savuþmuþ olan muhâcirlerin iâde edilerek, bundan böyle
muhâcirlerin bulunduklarý yerden baþka mahallere gönderilmemeleri
için gerekli incelemenin yapýlmasý

70

2 Temmuz 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Düzce tarafýna savuþmuþ olan nüfus-ý muhâcerenin iâdesi ve ba‘d-ezîn
muhâcirînin bulunuklarý yerden mahall-i âhara gidememesi esbâbýnýn istihsali
ve teferruâtý hakkýnda mesbûk olan iþ‘âra cevaben Çankýrý Meclisi'nin vürûd
eden mazbatasý leffen irsâl-i sûy-ý vâlâlarý kýlýnmýþ olmaðla sûret-i iþ‘âra
nazaran bu bâbda olan mütâlaa-i behiyyelerinin beyân ve ifade ve mazbata-i
mezkûrenin iâdesi menût-ý himmet-i vâlâlarýdýr.
7 Safer sene 1282 / [2 Temmuz 1865]

265

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:40

Page 266

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

A. MKT. MHM, 336/34
266

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:40

Page 267

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

SÝLAHLA DOLAÞARAK CANA KASDEDEN ÇERKES, ÇEÇEN VE NOGAY
MUHACÝRLERÝN CEZALANDIRILMALARI
Erzurum, Sivas, Trabzon, Diyarbekir vilâyetlerinde Çerkes, Çeçen ve Nogay
muhâcirlerinden silahlý dolaþarak insan öldürüp eþya gasbedenlerin cezalandýrýlmalarý, fakir muhâcirlere ise sarý renkli fukara tezkiresi
verilerek yolculuklarýnda kolaylýk saðlanmasý husûslarýnda
tedbirler alýnmasý
23 Kasým 1868

Huzur-ý âlî-i hazret-i vekâlet-penâhîye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Fî 6 Cemâziyelâhir sene [12]85 ve fî 11 Eylül sene [12]84 tarihleriyle
müzeyyen olup þeref-bahþ-ý farak-ý mübâhânem olan emirnâme-i sâmî-i
vekâlet-penâhîleri hulâsa-i mantûk-ý âlîsinde Çerkes ve Çeçen ve Nogay muhâcirlerinden bazýlarýnýn müsellehan geþt ü güzâr ve katl-i nüfus ve gasb-ý emvâl
misüllü fazâyihe ictisâr ile ahali-yi kadîme ve mutî‘ayý ýzrâr eylemekde olduklarýndan daire-i ordu-yý hümâyûn dahilinde olan vilâyât-ý celîle vülât-ý makamî
hazerâtýyla bi'l-muhâbere henüz emr-i iskânlarý takarrür edemeyenlerin icabý
ve münasibi vechile bi'l-iskân ziraat ve hýrâsete teþvik ile mazarrat-ý
vâký‘alarýnýn külliyen men‘ u ref‘i ve umûmen müsellah gezmelerinin kaviyyen
men‘iyle içlerinde cerâim-i þahsiye ashâbýndan olanlarýn ahz u girift birle þer‘an
ve kanûnen bi'l-muhâkeme tebeyyün edecek cünhalarýna göre icra-yý mücâzâtlarý me’zûniyetine dair þeref-sâdýr olan fermân-ý cihân-muta‘-ý hazret-i zýllullâhileri leffen irsâl ve ihsân buyrulduðundan bahisle vesâyâ-yý lâzýme-i sâire
irâde ve fermân buyrulmuþ ve zikr olunan fermân-ý âlî dahi þeref-bahþ-ý vürûd
etmiþdir.
Hasbe'l-musâdaka her bir emr u fermân-ý me‘âlî-ünvân-ý cenâb-ý vekâletpenâhîlerinin tamamî-i hüsn-i icrasýna mübâderet mefrûz-ý zimmet-i
ubûdiyyetimden olduðundan der-akab fermân-ý âlî Erzincan Meclis-i Ýdaresi'nde kemâl-i ta‘zîm ve ibcâl ile kýrâ’et ve mazmûn-ý adalet-meþhûnu cümleye
ilân ve iþâ‘at olundukdan sonra ihrac etdirilen suver-i münîfeleri Erzurum ve
Sivas ve Trabzon ve Diyarbekir vilâyât-ý celîlelerine irsâl ve tesyâr ve daire-i
vilâyetlerinde meskûn olan muhâcirîn-i muti‘a ve inkýyâddan iskân eyledikleri
mahallerde esbâb-ý ta‘ayyüþ ve tamamî-i hüsn-i idareleri ve tarîk-i fezâhatý
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ihtiyâr eden sebük-maðzânýn def‘-i mefâsid ve mekâyidiyle temin-i ahali ve
muhâcirîn ne makûle esbâba mütevakkýf ise sâye-i kudret-vâye-i cenâb-ý
mülûkânede hemen bi'l-ittifâk icra-yý iktizâsýna bakýlmak üzere ahvâl-i muhâcirîne dair olan ma‘lûmât-ý hakikiye-i mahalliyelerinin seri‘an bildirilmesi iþ‘âr
ve vilâyât-ý mezkûre dahilinde kâin mevâki‘de savlet-endâz-ý asâkir-i þâhâne
ümerâ ve zâbitânýna dahi vülât-ý izâm hazerâtý taraflarýndan mesbûk olacak
emr u iþ‘âr vechiyle harekete ibtidâr eylemeleri ber-tafsil ifhâm ve izbâr olunmuþ ve Diyarbekir Vilâyeti tarafýnda olan muhâcirîn rüesâsýndan ve yerinde
rahat durmayýp ve kabul-i nasihat etmeyip daima kabilesini ifsâd eden eþhâsdan
birkaç neferin hâl ve þânýna ma‘lûmât-ý kâmilem olduðu hasebiyle keyfiyetleri
ber-tafsil Diyarbekir Vilâyet-i Celîlesi'ne baþkaca iþ‘âr ve muhâcirînin külliyetlisi Diyarbekir ve Sivas Vilâyeti'nde olduðundan bunlar mahallerini görmek
ve bazý ma‘lûmât-ý lâzýmeyi tahsil eylemek üzere Sivas ve Diyarbekir cânibine
mahsûsan yâver-i harbler memûr ve tisyâr olunmuþdur. Ber-minvâl-i muharrer
izhâr-ý þekâvet eden muhâcirînin te’dib ve gûþmâli ve sâir ehl-i ýrz gürûhunun
esas-ý saâdet hâli daire-i ordu-yý hümâyûnca men‘-i mürûr-ý nizâmýnýn hüsn-i
icrasýna mevkûf olup bu usûl-i inzibâtiyenin taraf-be-taraf hüsn-i icrasýna ve bu
halde muhâcirîne sarý kâðýd üzerine fukaraya mahsûs olan mürûr
tezkirelerinden meccânen itâsý her halde emniyet ve mazbûtiyeti mûcib olacaðýndan ol vechile mürûr tezkiresi itâsý husûsunun vülât-ý müþârünileyhime ve
fermân buyrulmasý irâde-i aliyye-i Sadâret-penâhîlerine mütevakkýf idüðü ve
vülât-ý müþârünileyhim hazerâtýna yazýlan muharrerât-ý âcizinin alýnacak cevablarý üzerine iktizâsýna ibtidâr ile netice-i fi‘liyesinin hâk-pây-i ulyâlarýna arz
ve iþ‘âr kýlýnacaðý rehîn-i ilm-i âlem-þümûl-i vekâlet-penâhîleri buyruldukda ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 21 Cemâziyelâhir sene [1]285 ve fî 26 Eylül sene [1]284
Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn Müþ‘iri
Ýbrahim Derviþ
*
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Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Muhâcirînden bazý harekât-ý þenî‘aya ictisâr eden eþhâsýn te’dib ve terbiyeleriyle henüz emr-i iskân ve tavtînleri takarrür edemeyenlerin îvâlarý
hakkýnda gönderilen vesâyâya cevaben Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn
Müþîrîyeti'nden gelen tahrirât leffen tesyîr kýlýnmýþ olmaðla yol tezkiresi için
beyân edilen sûrete göre iktizâsýnýn icrasý ile tahrirât-ý mezbûrenin iâdesi
menût-ý himmet-i sâmîleridir efendim.
Fî 15 Receb sene 1285 ve fî 19 Teþrin-i evvel sene [12]84
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý âlî-yi hýdîv-i âzamileri ma‘lûm-ý âcizî olarak melfûf
tahrirât mütâlaa olundu. Me’âlinden anlaþýldýðýna göre muhâcirîn-i merkûmenin mürûr u ubûrlarýnca takayyüdât-ý muktezîyenin bi-hakkýn icrasý bunlara
meccânen sarý renkli fukara tezkiresinden tezkire itâsýyla hâsýl olacaðýndan ve
bunlarýn meskûn bulunduklarý Erzurum ve Sivas ve Trabzon ve Diyarbekir
vilâyetlerinde ise sarý renkli tezâkirden bir hayli þey mevcud bulunduðu kayden
tebeyyün eylediðinden bunun için þimdilik zikr olunan tezâkirden sarf ve
isti‘mâl ile kifâyet etmediði halde Hazine-i Celîle'den mütâlebe olunmasý
münasib olacaðýnýn bâ-emirnâme-i sâmî icab eden mahallere emr u iþ‘ârý
mücerred re’y-i âlî-yi Vekâlet-penâhîlerine mütevakkýf mevâddan olarak
mezkûr tahrirât leffen iâde ve takdim kýlýnmaðýn ol bâbda emr u fermân hazreti veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Þaban sene [1]285 ve fî 9 Teþrin-i sâni sene [12]84 / [23 Kasým 1868]
Rüþdî
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A. MKT. MHM, 428/78
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MUHACÝR BÖLGELERÝNÝ TEFTÝÞ ÝÇÝN BÂB-I ÂLÎ MEMÛRU YERÝNE
SERASKERLÝK'TEN SUBAY GÖNDERÝLMESÝ
Anadolu kýtasýndaki muhâcir iskânýnda ihtiyaçlarýn gereðince karþýlanamadýðý
ve tahsis edilen arazilerin hakkaniyetle daðýtýlmadýðýndan bahsedilerek
Trabzon, Hüdavendigar, Sivas ve Adana vilâyetleri baþta olmak
üzere Edirne çevresi ile Prizren ve Kosova'ya, Bâb-ý Âlî'den
memûr gönderilmesinden vazgeçilip Seraskerlik makamýndan tayin edilecek subaylarýn muhâcir mekânlarýný
teftiþ etmelerinin uygun görüldüðü
28 Þubat 1870

Atûfetli efendim hazretleri,
Anadolu kýt‘asýnda iskân olunmuþ olan muhâcirînin esbâb-ý iskâniyesi ve
levâzým-ý temeddün ve tebriyesi lâyýkýyla icra ve ikmâl olunamamýþ olmasý
mülâsebesiyle acz ve zarûretleri henüz mübeddel-i vüs‘at ve refah olamadýðýndan bunlarýn teftiþ ve ýslâh-ý ahvâli ve akîb-i iskânda tahsis kýlýnmýþ olan
arazinin nisbet-i muhikka ve mutedile tahtýnda taksimi ve ýslâhât-ý muktezîye-i
sâirenin icrasý zýmnýnda memûrlar tayinine dair Þûrâ-yý Devlet Dahiliye
Dairesi'nden tanzim olunmuþ olan mazbata ve memûrîn-i mûmâileyhime itâ
olunmak üzere kaleme alýnan talimât müsveddesi Encümen-i Mahsûs-ý
Meþveret'de kýrâet ve mütâlaa olundu. Mazbata-i mezkûre mütâlaasýndan
müstefâd olduðu vechile muhâcirîn-i merkûmeye tahsis edilmiþ olan arazinin
sûret-i muhikkada taksim ve tahdidi ve bunlardan münasiblerinin ahalî-i
kadîmeden isimlerine kur‘a isabet eden kesâna bedel-i silk-i askeriye idhali
husûsunda teþvikât-ý lâzýme icrasý ve ümerâ-yý kabâilden devletin kavânîn ve
evâmirine fi‘len muhâlefet edenlerinin kabileleri nezdinden çýkarýlýp efkâr-ý
müstakîme ashâbýndan olanlarýnýn temin ve telifi ve bu sýrada efrâd-ý muhâcirînin silah taþýmalarýnýn bir sûret-i hâkimâne ile tedricen men‘i maddeleri en
ziyâde þâyân-ý dikkat mesâilden olduðundan gerek bunlarý ve gerek sâir lüzûmu
görünen ýslahâtý icra eylemek ve hükûmât-ý mahalliyeye husûsât-ý muktezîyeyi
hemen ihtar etmek üzere Trabzon ve Hüdavendigar ve Sivas ve Adana vilâyetleri itibarýyla dört cihet üzerine Bâb-ý Âlî'den ve binbaþý rütbesinde olarak Bâb-ý
Seraskerî'den birer memûr ve zâbit gönderilmesi kararlaþdýrýlmýþ olup ve þûrâyý mezkûrun bu husûsda esasen mütâlaâtý yolunda görünüb fakat Bâb-ý Âlî'den
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memûrlar tayin ve izâmýna pek de lüzûm olmadýðýndan bu iþlerin rü’yet ve
tesviyesine Bâb-ý Seraskerî'den tayini gösterilen erkân-ý harp zâbitâný dahi kâfi
olacaklarýna binâ’en memûrîn-i mûmâileyhimin tayin ve izâmýndan sarf-ý
nazarla gidecekleri vilâyetler valilerinin ma‘iyetlerinde olmak ve merkez-i
vilâyetde oturup icabýna göre livâ ve kazâlarý dolaþmak üzere zâbitân-ý mûmâileyhimin rütbe-i mezkûrede bulunanlardan münasiblerinin intihâb ve izâmý ile
kendilerine gerek azîmetleri ve gerek müddet-i istihdamlarýnda dolaþacaklarý
mahaller için nizâm ve emsâline tatbikan harcýrah ve rütbeleri maaþýnýn birer
misli olarak muvakkat maaþ itâsý ve talimât-ý mebhûse dahi onlar vâsýtasýyla
valilere gönderilerek icra-yý ahkâmýnýn tavsiye ve inbâ olunmasý ve Adana
Vilâyeti'nde meskûn muhâcirînin iskânlarý ikmâl edilmiþ olduðu cihetle oraya
memûr izâmýna hâcet kalmadýðýndan ve Edirne Vilâyeti'nde kâ’in bazý elviye ile
Prizren ve Kosova câniblerinde bulunan muhâcirînin lâyýkýyla taksim-i arazi
edilerek emr-i iskâný itmâm olunmamýþ olduðundan Adana'ya memûr irsâlinden sarf-ý nazarla Edirne ve Prizren vilâyetlerindeki muhâcirînin teftiþ ve ýslâh-ý
ahvâlleri için oralara da yine zâbitân-ý mûmâileyhimden birer memûr tayin ve
irsâli tezekkür ve tensib olunarak müsvedde-i mezkûre ona göre tashih ile
nüsha-i mebeyyizasý mazbata-i merkûme ile ma‘an arz ve takdim kýlýnmýþ
olmaðla esas mütâlaât ve ahkâm-ý talimât haklarýnda her ne sûretle emr u fermân-ý hazret-i þehinþahi þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise infâz-ý hükm-i celîline ibtidâr olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.
Fî 26 Za. sene [1]286
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-yý ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan
müsvedde ve mazbata manzûr-ý dekâyýk-ý mevfûr-ý hazret-i tacdârî buyurulmuþ ve
esas-ý mütâla‘ât ve ahkâm-ý talimât yolunda göründüðünden tensib ve istizân olunduðu üzere icra-yý iktizâlarý müteallik ve þeref-sünûh buyurulan emr u irâde-i isabet-âde-i cenâb-ý cihân-bâni mantûk-ý münîfinden olarak evrak-ý ma‘rûza yine
savb-ý sâmî-i hýdîvilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Za. sene [12]86 / [28 Þubat 1870]
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Ý. MMS, 38/1590
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Sultan Abdülaziz (1830-1876)
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ÇERKESLERÝN ESÝRLERÝNE MUÂMELELERÝNDEN DOÐAN HAKSIZLIKLARIN SUÇLARI ARTIRDIÐI
Çerkesler arasýnda, evlerde veya ziraat iþlerinde çalýþtýrýlmak þeklinde iki tür
esir uygulamasý bulunduðu, Edirne civarýnda yerleþen Çerkes kabileleri reislerinin ziraat iþlerinde kullandýklarý esirlere verilen araziyi ellerinden alarak
aralarýnda hýrsýzlýk ve katil olaylarýnýn artmasýna neden olduklarýna dair
Ýngiltere'nin Edirne konsolosu tarafýndan Sadâret'e sunulan
tahrirâtýn tercümesi
23 Þubat 1871

Ýngiltere Devleti'nin Edirne'de mukîm konsolosu tarafýndan fî 23 Þubat sene
[1]871 tarihiyle vârid olan tahrirâtýn sûreti tercümesidir.
Memûrîn-i mahalliye muhâcirîn-i Çerâkise'nin istikmâl-i esbâb-ý refah ve
hüsn-i halleri zýmnýnda cânib-i Bâb-ý âlî'den ittihâzý emr buyrulan tedâbiri fâidebahþ olacak sûretle icra etmeði iltizâm etmiyor gibi görünüyorlar. Muhâcirîn-i
Çerâkise beyninde iki nev‘ esaret cârî olup biri ziraat ve hýrâsetde diðeri hidemât-ý
beytiyyede istihdama mahsûsdur. Birinci nev‘den olanlar münferiden fürûht olunamayýp bunlarýn Çerkesistan'da ashâbýna bir mikdâr-ý muayyen vergi itâ ve bazý
gûne vezâif ifâsýyla merbût ve mensub olduklarý arazi ile beraber fürûht
olunurlar. Fakat buradaki rüesâ-yý Çerâkise bu usulü ekser taðyir ile hidemât-ý
beytiyyede müstahdem üserâya ne muâmele olunur ise araziye merbût olan
üserâya dahi ol vechile muâmele etmek ve bunlara cânib-i devletden itâ buyrulan
arazi ve sâireyi ellerinden almak ve kendilerini münferiden veyâhûd topdan
fürûht eylemek istiyorlar. Ýþbu muâmele-i hodserâne memûrîn-i mahalliye
taraflarýndan tecviz olundukdan baþka üserâ-yý merkûme bundan dolayý þikayet
ve mehâkime mürâcaat etdikce sahiblerine itaate icbâr olunuyorlar. Hatta bazý
kazâlarda cânib-i devletden kendilerine ihsân olunan arazi ve hâne ve hayvanâtdan tamamýyla istimtâ‘ ve istifade eylemek hakkýný taleb ve istidâ eyleyen üserâ
haklarýnda adeta câniler gibi habs ve tevkif muâmelesi icra olunduðu resîde-i
sem‘-i tahkikim oldu. Devlet-i Aliyye'nin meþhûd-ý ifâk olan niyât-ý
insaniyetkârâne ve ma‘delet-i seniyyesine mugâyir olan þu hâl ve hareket
memûrîn-i mahalliyenin rüesâ-yý Çerâkise üzerine inkisâr-ý hükm ve nüfûzunu ve
bunlarýn devam-ý fesâd ve þekâvetlerini müeddî olmuþdur. Ýþte yalnýz bu sancakda Çerkesler tarafýndan vuku‘a getirilen katl-i nüfus ve sirkatin kayden tebeyyün
eden mikdârý dehþet-efzâ bir dereceye vâsýl olmuþ olduðu tarafýma temin olun276
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muþdur. Hükûmet-i mahalliye ise ashâb-ý cinayeti ele geçirmeðe daima muvaffak
oluyor denilemez. Yerlilerin silahlarý alýnmadýkca ve ashâb-ý cinayet el-yevm
kanûnun tayin eylediði dereceden daha þiddetli mücâzât görmedikce bu vilâyet
ahalisinin ve ale'l-husûs zürrâ‘ tâifesinin mezâlim ve taaddiyâtdan kurtulmalarý
müte‘azzir deðilse de müte‘assirdir. Üserâ-yý Çerâkise'nin istihsal-i hürriyet-i þahsiye yolunda an be-an artmakda olan teþebbüsâtlarýna karþý âcilen bir tedbir
düþünülmeyip bilakis bu ana kadar hükûmet-i mahalliye Çerkeslerin müsted‘iyât
ve mültemisât-ý vâký‘alarýna perdekeþ-i mümânaat olmak arzusunu göstererek
memleketce muhatarasý derkâr olan ve hiçbir hükûmet-i muntazamaya elvermeyen bir hâlin temdid ve teyidini müeddî olduðu vak‘a-i âtiye ile dahi isbat
olunur. Þöyle ki, üserâya dair ýsdâr ve irsâl olunan tahrirât-ý umûmiyenin vürûdundan çend hafta mukaddem rüesâ-yý Çerâkise'den Edirne þehrine yakýn bir
mahalde mütemekkin dört kimseye mensub bazý üserâ vesâtat-ý âcizânemle istihsal-i hürriyet ümniyesine düþerek ol bâbda konsoloshâneye vuku‘ bulan mürâcaatlarýnda bunlara hükûmet-i seniyyeye arzuhal eylemelerini tavsiye eylediðimin
ferdâsý gün içlerinden biri vâsýtasýyla gönderdikleri mektubda bunlar kendilerine
vuku‘ bulan tenbihim vechile vali paþa hazretlerine mürâcaat etmeyerek mutasarrýfa beyân-ý hâl etdiklerinde iþbu istidâlarýna havale-i sem‘-i itibar olunmakdan
baþka kendileri mahbese ilkâ olunduklarýný iþ‘âr eylediklerinden keyfiyeti
müþârünileyh hazretlerine ifadeye mecbur oldum. Müþârünileyh bizzat riyâsetleri
altýnda olmak üzere meclisce yeniden rü’yet ve tahkik-i madde edeceklerini vaad
edib fi'l-hakika ertesi gün merkûm Çerkeslerin sebilleri tahliye olunmuþdur.
Merkûmlar be-tekrar konsoloshâneye gelerek zâhirde bazý kusûr isnâdý ve
hakikatde kendilerine fesh-i niyet etdirmek kasdýyla mahbese ilkâ olunduklarýna
nazaran bu defa dahi þikayetleri mesmû‘ olmayacaðý emsâli delâletiyle meczûmlarý bulunduðundan bahisle istihmâ ve istincâd eylediler. Keyfiyet bir kere taraf-ý
âcizânemden vali paþa hazretlerine min gayr-ý resmin teblið olunmuþ olduðundan
artýk kendilerince doðrudan doðruya müþârünileyhe mürâcaat etmekden baþka
tarîk olmadýðýný bunlara güç ile anlatabildim. Paþa-yý müþârünileyh merkûmlarýn
istidâlarýna bir karar verilinceye deðin ashâbý nezdine avdete icbâr olunmak gibi
haklarýnda esir muâmelesi olunmamasýný emr u tenbih eylediklerini ve bermûceb-i talimât-ý seniyye ashâbýna bazý arazi terkiyle bunlarýn istihsal-i esbâb-ý
hürriyetleri meclisce derdest-i tezekkür bulunduðunu þimdi istihbar eyledim.
[23 Þubat 1871]

277

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:43

Page 278

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

278

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:44

Page 279

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

279

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:44

Page 280

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

280

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:45

Page 281

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

HR. TO, 246/3
281

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:45

Page 282

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

74

ANKARA'DA ÇERKES MUHACÝRLERÝYLE YERLÝ HALK ARASINDA
ÇIKAN ÝHTÝLAFIN GÝDERÝLMESÝ
Ankara Vilâyeti'nde Murtazaâbad Nahiyesi ile Yabanabad Kazâsý'na yerleþtirilen Çerkes muhâcirleriyle yerli halk arasýnda çýkan ihtilâfýn giderilmesi
için yapýlan çalýþmalar
4 Aðustos 1873

Makam-ý Celîl-i Sadâret-i Uzmâ'ya
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
7 Rebîülevvel sene [12]90 tarih ve altmýþ üç rakamýyla re’sen þeref-vârid olan
emirnâme-i sâmî-i Sadâret-penâhîlerinde muhâcirîn-i Çerâkise'den Ankara
Vilâyeti'ne sevk ile emr-i tavtîn ve iskânlarý icra edilmiþ olan elli yedi hâne halký
hakkýnda ahali-i kadîme tarafýndan vuku‘a gelen harekât-ý gayr-ý marziyyeden
bahisle þikayeti hâvî Peþmaf ve Hasan imzasýyla takdim olunan arzuhalin irsâl
buyurulduðu ve harekât-ý mervîye sahih ise gayr-ý câiz göründüðü beyân-ý
sâmisiyle tahkikât-ý kâmile bi'l-icra vazife-i hükûmetin ifâ ve keyfiyetin arz ve
inhâsý emr u fermân buyurulmuþdur.
Ankara Sancaðý dahilinde Zir Kazâsý'na tâbi‘ Meranos ve Saray ve Susuz ve
Karacakaya nâm dört karye civarýnda üç bin bu kadar dönümü þâmil olan Teþrek
nâm arazi ahalisi daðýlmýþ köy yeri olup bi'l-müzayede on sekiz bin beþ yüz guruþa
çýkdýðý ve zikrolunan elli yedi hâne seksen bir tarihinde Ankara Vilâyeti'ne gelmiþ
ve kazâ-yý mezbûra tâbi Murtazaâbad nahiyesi kurâsýna nizamýna tevfikan ve
müteferrikan iskân ile kendilerine hâne inþâ ve arazi ve edevât-ý ziraiye itâ olmuþ
takýmdan olduðu halde bu hâneler halkýný merkûmân Peþmaf ve Hasan beyler
meskenlerinden ayýrýp baþlarýna cem ve bir mahalde iskânlarýný istemeleri üzerine selef-i çâkeri devletlü Nusret Paþa hazretleri bu sûreti tensib ile mezkûr Teþrek
arazisini müzayededen men‘ ve kurâ-yý merkûme ahalisinin bazý senedli arazisini
dahi ahz ederek onlarýn iskânlarýný kararlaþdýrmýþ ve eðerçi ibtidâ otuz hâneyi
þâmil beþ hâneyi oradan yirmi yedi kýt‘ada üç yüz dokuz dönüm tarla tefrik
edilmiþ ise de Peþmaf ve Hasan beyler kurâ-yý sâirede meskûn muhâcirînden yanlarýna birer-ikiþer hâne cem ile yirmi yedi hâneye iblâð etmekle ve orasýný daha
cesametlendirmek niyetinde bulunmaðla beraber þimdiden Teþrek'den nebe‘ân
ve civarýndaki dört karyeye cereyân eden suyun mecra-yý kadîmini taðyir ile kurâyý merkûme ahalisini bu sudan intifâdan men‘ edip ahali-i merkûme ile bunlarýn
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miyânelerinde bir çok münâzaa vücuda geldiði ve ileride diðer sûretle de imtizâc
kâbil olamayýp fenalýk zuhûr edeceði gibi Teþrek, Dereiçi ve Dutözü ve Marin ve
Âbiri'nin güzergâhý olduðuna ve muhâcirîn-i sâire, ahali-i kadîme hâl ve adetleriyle pek de me’lûf olmayacaklarý misillü müctemi‘an iskânlarýnda dahi oradan
gelip geçen yolcularla da imtizâc edemeyip rahatsýzlýk zuhûr eyleyeceði meclis-i
idare-i vilâyetce bi't-tahkik anlaþýlmýþ olduðuna ve muhâcirînin müctemi‘an
iskânlarýna nizamýn müsâid olmamasý bir uygunsuzluk vuku‘ bulmamasý
mütâlaasýna mebnî bulunmuþ olduðu cihetle muhâcirîn-i merkûmenin mesken-i
kadîmlerine ircâ‘ ve iâdeleri derece-i vücûbda olmasýyla þu sûret yani orada inþâ
etdikleri yirmi yedi kadar hânenin masârýf-ý inþâiyesi ve bu sene zer‘ eyledikleri
arazinin mahsulü heba ve bu yüzden gadr olmamak üzere masârýf-ý inþâiye ya
mezkûr araziden, öteden beri intifâ ede gelip þimdi de onu ba‘de'l-müzayede
bedel-i mukarrereyle almaða tâlib olan mezkûr dört köy ahalisinin taahhüdleri
vechile tazminen verdikden ve mahsulleri yetiþinceye kadar orada durup mahsulü
kaldýrýldýkdan sonra mesken-i kadîmlerine gitmeleri ve isterler ise bu araziden
akçeleriyle parça parça tarla almalarý Peþmaf ve Hasan beylere meclisce teblið
edildikde kabul etmeyerek musýr olmalarýyla kendilerinin ýsrarlarýndan vazgeçirilmeleri ve ahalinin meydanda olan nizâ‘larýnýn dahi kat‘ý lâzým geldiðine binâen
merkûman Peþmaf ve Hasan beyler tevkif edilip ber-vech-i ma‘rûz arazinin bi'lmüzayade uhdelerinde takarrür edeceklerden masârýf-ý inþâiyenin ahzýyla muhâcirîn-i merkûmeye itâsý ve isterler ise paralarýyla parça parça tarla verilmesi ve
mahsulü kaldýrýncaya kadar orada durdurularak ondan sonra mesken-i kadîmlerine iâdesi husûsu meclis-i mezkûr kararýyla kazâ-i mezkûr kaymakamlýðýna iþ‘âr
edilmiþdir.
Müþârünileyh Nusret Paþa hazretleri livâ-i mezbûr dahilinde Yabanabad
kazâsýna tâbi zaten ahalisi daðýlmýþ köy yeri bulunan Kakun nâm arazinin dahi
bi'l-müzayede bir yük altmýþ dört bin guruþda iken müzayededen men‘ ile böyle
müctemi‘an muhâcir iskânýný tensib etmiþ ve vürûd-ý çâkerâneme bazý kurâ ahalisi taraflarýndan istidâ vuku‘ bulmuþ olmasý üzerine Defterhâne-i Hakanî
Nezâret-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere muhâcir iskânýndan sarf-ý nazarla be-tekrar
bi'l-müzayede on beþ bin altý yüz guruþ zamla bir yük yetmiþ dokuz bin altý yüz
guruþa çýkarak ma‘lûmü'l esâmî kesâna ihalesi derdest icra bulunmuþ olmaðla arz
ve ifade-i keyfiyete cür’et kýlýndý.
Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 22 Rebîüssâni sene [1]290 ve fî 5 Haziran sene [1]289
[Mühür]
Mehmed Refet
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*
Ankara Vilâyeti'ne Emirnâme-i Sâmî
Muhâcirîn-i Çerâkise'den Ankara Vilâyeti'ne sevk ile emr-i tavtîn ve iskânlarý
icra edilmiþ olan elli yedi hâne halký hakkýnda ahali-i kadîme tarafýndan vuku‘a
gelen harekât-ý gayr-ý marziyyeden bahisle þikayeti hâvî Peþmaf ve Hasan beyler
tarafýndan itâ olunan arzuhal üzerine sebkat eden iþ‘âra cevaben vârid olan
tahrirât-ý vâlâlarý Þûrâ-yý Devlet'e lede'l-havale sibâk-ý iþ‘âra nazaran muhâcirîn-i
merkûmeden mukaddemâ iskân olunduklarý Murtazaâbad Nahiyesi kurâsýný terk
ile Teþrek nâm arazi i hâliyede tavattun eden yirmi yedi hânenin orada ibkâsý
civarda bulunan kurâ ahalisiyle ve gelip geçen yolcular ile adem-i imtizâclarýný
müeddî olacaðý cihetle muhâcirîn-i merkûmenin mesken-i kadîmlerine ircâ ve
iâdelerine lüzûm göründüðünden orada inþâ etdikleri yirmi yedi kadar hânenin
masârýf ý inþâiyesini mezkûr araziden öteden beri intifâ edegelip tahdide ba‘de'lmüzayede bedel-i mukarreriyle almaða tâlib olan dört köy ahalisi tazminen
verdikden ve mahsulleri yetiþinceye kadar kendileri orada durup mahsulü
kaldýrdýkdan sonra mesken-i kadîmlerine gitmeleri merkûman Peþmaf ve Hasan
beylere teblið edilerek eðerçi bu sûreti kabul etmemiþler ise de münâzaa-i
vâký‘anýn kat‘ý lâzýmeden bulunduðundan ol vechile icra-yý icabý mahalline iþ‘âr
kýlýndýðý ve Yabanabad Kazâsý'nda ahalisi daðýlmýþ köy yeri bulunan Kakun nâm
arazinin dahi bi'l-müzayade bedel-i mukarreriyle derdest ihale bulunduðu
anlaþýlýp muhâcirîn-i merkûme Teþrek arazisinde hâne inþâsýyla tavattun ederek
ziraate dahi baþlamýþ olduklarý cihetle bunlarýn vatan-ý kadîmlerine ircâ‘ý sefâlet
ve periþanîlerini müeddî olmakla beraber beyân kýlýnan adem-i muvâfakatlarýndan nâþi bilâhare nizâ ve sudâ‘ý dâî olacaðýndan ve hâl-i hareketlerine hükûmetce
lâyýkýyla nezâret olunduðu takdirde muhâcirîn-i merkûmenin orada ibkâlarý
hâlinde melhûz idüði gösterilen uygunsuzluklarýn vuku‘a gelmeyeceði derkâr
idiðinden zikrolunan Teþrek arazisinin fürûhtundan sarf-ý nazarla talimât-ý mahsûsasý ahkâmýna tatbikan muhâcirîn-i mezbûre taksim ve tahsis ve mârru'l-beyân
Kakun arazisi kaç dönümden ibaret olup bundan kaç hâne muhâcir iskâný kâbil
olacaðýnýn izbârýyla buradan iþ‘âr-ý vuku‘una deðin arazi-i mezbûrenin tehir-i
emr-i ihalesi husûslarýnýn savb-ý vâlâlarýna tebliði Dahiliye Dairesi'nden ifade
kýlýnmaðýn ol vechile icra-yý iktizâsý siyâkýnda þukka.
9 Ca. sene 1290 / [4 Aðustos 1873]
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ÞD, 1334/16
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YUNAN KRAL VE KRALÝÇESÝNÝN, OSMANLI-YUNAN SINIRINA
ÇERKES MUHACÝRÝ YERLEÞTÝRÝLMEMESÝ ÝÇÝN GÝRÝÞÝMLERÝ
Petersburg'da bulunan Yunan kral ve kraliçesinin Bâb-ý Âlî tarafýndan Çerkes
muhâcirlerin yerleþtirilmesi fikrinden vazgeçilmesi için Rusya ve Avrupa
devletleri nezdinde giriþimde bulunduklarý
31 Temmuz 1876

Makam-ý Nezâret-i Celîle-i Hariciye'ye fî 31 Temmuz sene [1]876 tarihiyle
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'nden vârid olan telgrafnâmenin tercümesidir.
Yunan Devleti Bâb-ý âlî'ye Yunan hududu üzerinde muhâcirîn-i
Çerâkise'nin iskâný niyetinden ferâgat etdirmek için Rusya ve Düvel-i
Muazzama-yý sâireye mürâcaat etmiþdir. Yunan Kralý ve Kraliçesi dünden beri
burada bulunduklarýndan eðer Bâb-ý Âlî'nin öyle bir niyeti yok ise Prens
Gorçakof'a bu yolda izahât itâ etmesi hüsn-i tesiri mûcib olur zannýndayým.
[31 Temmuz 1876]

287

75

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:47

Page 288

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

HR. TO, 122/77
288

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:47

Page 289

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN SELANÝK VE KOSOVA'YA GERÝ
DÖNMELERÝNÝN HOÞ KARÞILANMAYACAÐI
Selanik ve Kosova vilâyetlerinden Anadolu ve Suriye'ye göç eden Çeçen
muhâcirlerin geri dönmelerinin, Hýristiyan halk ve ecnebiler tarafýndan
hoþ karþýlanmadýðý ve barýnmalarýna mekân ve imkân bulunmadýðýndan kumpanya vapuru acentalarýna tenbih edilerek
dönüþlerinin engellenmeleri hakkýnda

76

13 Mayýs 1879

Telgrafnâme
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Selanik ve Kosova vilâyetlerinden geçen sene Anadolu ve Arabistan'a hicret
eden Çerkes muhâcirlerinin peyderpey avdet etmekde olduklarýndan oralarca
men‘-i azîmetleri hakkýnda bi'd-defeât vuku‘bulan iþ‘ârât-ý âcizânem Bâb-ý
Âlî'yi dahi tasdî‘ etmiþ ise de iþte dünkü vapurla dahi on sekiz nüfus Çerkes
Ýzmir'den Dersaâdet'e gelip orada vapura râkiben Selanik'e geldiler.
Çerkeslerin Rumeli'de bulundurulmamasý politikaca ve devletce mühim olduðu
halde bunlarýn gönderildikleri yerlerde zabt olunmayarak buralara avdete meydan verilmesi ve bunlar böyle peyderpey avdet etdikce Hýristiyan ahali ve
ecnebiler nazar-ý nefretle görmekde ve dürlü makaleler iþidilmekde olmasý
Bâb-ý Âlîce nazar-ý ehemmiyet olunmak ve Anadolu ve Arabistan ve
Dersaâdet'e gelecek ve buralara gelmek isteyecek Çerkeslerin vapurlara konulmamasý için acentelere ve lâzým gelenlere emirler verilmek ve Anadolu ve
Arabistan vilâyâtýna da þiddetli emirler gönderilmek lâzým geleceðinden icra-yý
icabý müsterhamdýr.
Fî 10 Nisan sene [12]95
Rýfat
*
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Telgrafnâme
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Dünkü vapur ile dahi on iki nüfus Çerkes muhâciri Anadolu'dan Selanik'e
avdet etmiþ ve bunlarýn buraya gelmeleri mülkiyece ve devletce ve politikaca ne
derece muzýrr idüði ve men‘-i avdetleri lüzûmu pek çok defalar arz ile Bâb-ý Âlî
dahi tasdî‘ olunduðundan burada da tekrarýndan sarf-ý nazar olunmasý ve hatta
bu defa gelenlerin yedlerinde Ýzmir Muhâcir Komisyonu'nun ruhsat tezkiresi
mevcud bulunarak bu tezkireye nazaran bu Çerkeslerin mahallerince
azîmetinden men‘ olunmadýklarý þöyle dursun açýkdan açýða mahallerinden
verilen ruhsatnâme ile buralara avdet eyledikleri anlaþýlmýþ ve mezkûr tezkire
dahi bâ-arîza takdim kýlýnmýþ olmaðla avdet edenler ve bundan sonra gelecekler hakkýnda buraca ne yolda hareket ve muâmele edilmesi lâzým geleceðinin
lutfen ve izâhen ve seri‘an iþ‘ârýný ehemmiyetle ve þiddetle rica ederim.
Fî 14 Nisan sene [12]95
Rýfat
*
Telgrafnâme
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Bugünkü vapurla dahi yirmi yedi nüfus Çerkes Selanik'e geldi. Bunlar
Kosova Vilâyeti'nde Gilan Kazâsý'nda meskûn iken geçen sene Anadolu'ya
hicret edip Konya ve Ýzmir vilâyetlerini dolaþarak ve orada barýnamayarak
Gilan'a avdet etmek üzere Selanik'e geldiklerini söylüyorlar. Bu Çerkeslerin
tekrar Rumeli'ye avdetlerindeki mahzûru defeâtle arz etmiþ olduðundan
tekrarýndan sarf-ý nazar eder ve bunlar Kosova Vilâyeti'ne gitmek istediklerinden ve burada barýnacak yer kalmadýðýndan bi'z-zarure azîmetlerinden
iðmâz olunmuþ olmaðla Kosova Vilâyeti'nden bunun üzerine Selanik Vilâyeti
hakkýnda vuku‘bulacak þikayete de Bâb-ý Âlîce bakýlmamasýný rica eylerim. Bir
de peyderpey gelmekde olan Çerkeslerin buralarda barýndýrýlmasýna mekân ve
imkân olmadýðý gibi mahzûru dahi ma‘lûm idüðinden ba‘demâ geleceklerin
geldikleri yerlere iâdeleri istizân olunur, fermân.
Fî 18 Nisan sene [12]95
Rýfat
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*
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Anadolu ve Arabistan taraflarýndan Selanik Vilâyeti'ne geçen Çerkes
muhâcirlerinden dolayý þikayeti ve bunlarýn men‘-i avdetleri lüzûmunu hâvî ve
yekdiðerini müteâkib ve mütevâli vilâyet-i müþârünileyhâdan vârid olan telgrafnâmeler tevârih-i muhtelifede makam-ý riyâset-i aliyye-i âsafânelerine
tesyâr ve sûret-i iþ‘ârýn tervic-i icrasý tavsiye ve izbâr kýlýnmýþ olduðu halde bu
bâbda þimdiye kadar bir tedbir-i müessir ittihâz olamamasý iþi keþâkeþde býrakmýþ ve vilâyet-i müþârünileyhânýn þikayet-i vâký‘asýnýn önünü kesdirememiþ idi.
Binâberîn ahîren ve birbirini müteâkiben vilâyet-i mezkûreden üç kýt‘a telgrafnâme daha gelerek bunlar da üç defada olmak üzere yine elli yedi nüfus
muhâcirîn-i Çerâkise'nin Selanik'e vürûd etdiði bi'l-beyân tekrîr-i þikayet
edilmiþ olmasýyla keyfiyet Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da lede'l-müzâkere iktizâyý hâlin ifâ olunmak üzere Suriye Vilâyeti'yle vilâyet-i sâirede mes’ele-i mündefi‘a ibtidâsýndan beri sevk olunmuþ ne kadar nüfus, Çerkes muhâciri bulunduðunun bildirilmesi ve kumpanya vapurlarýnýn hiçbir mahalden Çerkes yolcu
almamalarýnýn acentelerine kat‘iyyen tenbih etdirilmesi husûsunun riyâset-i
celîlelerine tavsiyesi ve bunlarýn yerlerinden hareket etmelerinin kat‘iyyen
men‘i husûsunun vilâyete bâ-telgraf tebliði ve Selanik Vilâyeti'ne gelen
Çerkeslerin mümkün olabildiði halde geldikleri mahallere iâdesi vilâyet-i
müþârünileyhâya telgraf keþîdesi tezekkür ve tensib olunarak icabâtý icra kýlýnmaðýn iþin komisyona aid cihetlerinin ber-minvâl-i muharrer ifâ-yý muktezâtýyla neticelerinin iþ‘ârý bâbýnda.
21 Ca. sene [12]96 / [13 Mayýs 1879]
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77

MUHACÝRLER ARASINDA GEZÝNEN ÝNGÝLÝZ VE RUS MEMÛRLARININ
FAALÝYETLERÝ
Rumeli'den getirilerek Ýzmit, Bolu, Bursa ve sâir yerlerde iskân edilmek için
bekletilen Çerkes muhâcirlerinin ileri gelenlerinin ifadelerine göre; muhâcirlerin bulunduklarý yerleri dolaþan Ýngiliz memûrunun mevcud durumu
araþtýrmaktan öte devlet aleyhine herhangi bir amaç taþýmadýðý,
ancak bazý Rus casuslarýnýn Abaza kabilesine mensup olanlarý
Rusya'ya geri döndürmek için telkinlerde
bulunduklarýnýn anlaþýldýðý
12 Ekim 1879

Miralay Süleyman Bey kullarýndan vuku‘bulan suâle arz eylediði cevab bervech-i zîr tahrir ve mûmâileyh bendeleri tarafýndan temhîr edilmiþdir.
Ýzmid ve Bursa ve Bolu cihetlerinde ve mahall-i sâirede li-ecli'l-iskân beklemekde bulunan Rumeli muhâcirîn-i Çerâkisesi ileri gelenlerinden vuku‘bulan
ifadât ve ihbarâta göre Ýngiltere memûrlarýndan birisi muhâcirin-i merkûmenin
bulunduklarý mahalleri dolaþýp ahvâl-i hâzýralarýný tahkik eylemekde olduðu
anlaþýlmakda ise de bu Ýngiliz'in þu vechile olan tahkikâtýndan maksadý Devlet-i
Aliyye'ye bir mazarrat veya devlet-i metbû‘asýna bir menfaat husûslarý olup
olmadýðý hakkýnda bir gûne istihbarât yoktur. Þu kadar ki, "Devlet-i Aliyye size
bakamayacak ve tekrar Rusya'ya gelirseniz rahat ve menfaat görürsünüz" yollu
bir takým Rus casuslarý Abaza kabilesinden bulunanlarý tekrar Rusya içerisine
celb için teþebbüsât ve teþvikâtda bulunduklarý ve bu da Ýzmid taraflarýnda
idüði müstahberâtdandýr. Ma‘lûm olduðu üzere Rumeli cihetinden vüs‘at ve
kabiliyeti cihetiyle Bursa Vilâyeti'ne li-ecli'l-iskân gönderilen muhâcirîn-i
Çerâkise'nin iskânýna kâfi arazi ve münasib mevâki‘ mevcud idüði evvelce dahi
Bâb-ý Âlî'ce derkâr bulunmasýyla beraber memûren mukaddemâ izâm olunan
Þevket Paþa nâmýnda bir zâtýn tahkikinden dahi anlaþýldýðý halde bunlar henüz
iskân olunmayýp ve hatta kendi kendilerine iskân edenler bile kaldýrýlýp Bursa
Vilâyeti'nden teb‘îd olunmalarýna vali-i vilâyet tarafýndan ýsrar edilmekde
olduðundan memûr-ý mûmâileyh dahi istifa ve avdet etmiþ ve vali-i vilâyetin bu
muhâcirîni vaktiyle yerleþdirip rahatlarý iltizâm olunmak ve sýzýldý ve þikayetlerine meydan býrakýlmamak lâzým iken aksi hâl ve ef‘âl görülmekde olduðu ve
bu ise muhâcirîn-i merkûmenin hâl-i sefâlet ve me’yûsiyetlerinin iþtidâd ve
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izdiyâdýna bâ‘is olup zarûret ve periþanlýklarý derece-i nihayeye varmýþ
olduðundan bir an evvel bunlarýn iskânlarý çaresinin istihsali lüzûm-ý âcili ve bir
de bu gibi vuku‘bulan müsted‘iyât üzerine yazýlan evâmire taþra memûrlarý
tarafýndan Çerkeslerin fenalýklarýndan bahisle cevab-ý nâ-meþru‘ verilmekde
olup halbuki Çerkesler içinde tabii mevcud olan uygunsuz adamlar namuslularý
tarafýndan hükûmete teslim olundukda onlar hakkýnda bir gûne mücâzât
edilmeyip tesâmuh ve tesâhub ile ashâb-ý namus tahkîr edilmekde olmasýyla
beraber Rusya Muhârebesi'nde þehîd olanlarýn erâmil ve eytâmýna olsun bir
nazar-ý þefkat atfedilmeyip ve hatta vefat eden bazý bîkeslerin cenazelerinin
defnine bile himmet edilmeyip na‘aþlarýný kelbler ekl eyledikleri müþahede
kýlýnmakda idüðinden bu vechile vecibe-i insaniyeden olan himemâtýn bile ber
vech-i ma‘rûz taþra memûrlarý tarafýndan dirîð edilmekde idüði muhâcirîn-i
merkûme ileri gelenlerinin cümle-i ifadâtýndan olduðunu ve bunlarýn hükûmet
aleyhine dahilen ve haricen teþvik olunduklarýna dair bir gûne ifade ve ihbarâtda bulunmadýklarýný arz eylerim.
30 Eylül sene [12]95 / [12 Ekim 1879]

Yâverân-ý Hazret-i Þehriyâriden
Miralay
Süleyman
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Y. PRK. MYD, 1/34
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YALOVA'DA BOÞ ARAZÝ KALMADIÐINDAN YENÝ MUHACÝR
GÖNDERÝLMEMESÝ
Yalova'da çok sayýda Gürcü, Laz, Çerkes ve Rumeli muhâcirleri yerleþtirildiðinden boþ arazi kalmadýðý, yeni muhâcir gönderilmesinin yerli
ahaliyi zorda býrakacaðýnýn bildirildiði

78

14 Eylül 1883

Müdürlik-i Yalova
Numara
141
Karamürsel Kaymakamlýðý Cânib-i Âlîsi'ne
Yalova Nahiyesi'nin zaten arazice vüs‘at ve tahammülü olmadýðý azâde-i
kayd-ý rakam olup ahali-i kadîme yekdiðerinin arazisiyle ziraat ve hýrâset
ederek her ne hâl ise yarýþup ta‘ayyüþ etmekde olduklarý bî-iþtibâh olup mesele-i mâziye cihetle þimdiye kadar nahiyemize vürûd eden Gürcü ve Laz ve
Çerkes ve Rumeli muhâcirlerinden nahiyemizde bulunan bi'l-cümle arazi-i
hâliye üzerinde yedi-sekiz yüz hâneyi karîb muhâcirîn hüsn-i sûretle iskânlarýna gayret ve süratle îvâ ve ik‘âdlarýnda dahi oldukca her bir muâvenet-i lâzýmeden geri durulmamýþ ise de bundan böyle nahiyemizde asla arazi-i hâliye
býrakýlmayýp cümlesine muhâcirîn iskân edildiði cihetle ba‘demâ muhâcirîn
nahiyemize sevk ve naklolunduðu halde ahalî-i kadîmenin bâ-tapu taht-ý tasarruflarýnda bulunan arazi üzerine iskân etmekden baþka bir çare-i mümkine olamayacaðý ve þu cihetle ise asla rýza-yý âlî olamayacaðý gibi nezd-i âlîde dahi
tecviz buyurulamayacaðý ve bu defa ise kýrk hâne bir kafile ve yirmi hâne baþkaca olarak Kafkasya muhâciri gerçi bu kere bi-tevfik-i Teâlâ tevcihât-ý Âsafîlerinin iþaretiyle iskân etdirilmiþ ise de emr-i iskânlarýnda pek çok müþkilât ve
suûbeti dâî olup ekserisi ahalinin bâ-tapu mutasarrýf olduklarý arazi üzerine
iskân edilmiþ ve bundan baþka nahiye-i merkûmeye muhâcirîn sevk olunduðu
halde hem muhâcirînin açýkda kalarak periþan ve sefâletleri ve gerek ahalî-i
kadîmenin ellerinde bulunan bâ-tapu arazilerinin mahv ve izâlesi cihetlerle
þýkkaynýn tazyik ve periþan olmamasý müstelzim-i âlî idüðü ve þu mütâlaa-i
münasibeden baþka haricden bazý kimesne gûya muhâcirîni vikâye etmek ve bir
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tarafdan dahi ahalî-i kadîmeden beynlerinde bazý peydâ olunan hasediyâta
mebnî ahalî-i kadîmenin arazileri hâlî ve vâhî yere ve netekim Çerkes Ýbrahim
Bey ve sâire misillü bazý eþhasýn ber-vech-i ma‘rûz Muhâcirîn Ýdaresi'ne þu
cihetle ihbarlarý mahzâ bu kabilden olanlarýn muhâcirîni vikâye etmek
emelinde olmayýp ahalî-i kadîmeye olan garaz ve zýddýyâtdan neþ’et etdiði
tahakkuk etmekle lutfen ve merhameten bundan böyle muhâcirîn sevk ve
naklolunmasý husûsuna müsâade-i ulyâlarýnýn sezâvâr buyurulmasý ma‘razýnda
takdim-i mazbata-i âcizânemize ictisâr kýlýndý.
Ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 2 Eylül sene [12]99 / [14 Eylül 1883]

Vekil-i Müdürlik-i Yalova
ve diðer üyelerin mühürleri

300

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:51

Page 301

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Y. PRK. KOM, 4/24
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79

OSMANLI TOPRAKLARINA GELECEK MUHACÝRLERÝN GELÝÞLERÝNÝN
BÝR KAÇ AY ÖNCE HABER ALINMASININ TEMÝNÝ
Önceden haber verilmeksizin Rusya'dan Osmanlý topraklarýna gelmeye devam
eden Çerkes muhâcirlerinin yerleþtirilinceye kadar sefâlet içinde kalmamalarý
için konunun Petersburg Sefâreti aracýlýðýyla Rusya Devleti'ne bildirilerek göç
hareketlerinden bir kaç ay evvel bilgi verilmesinin istenilmesi
15 Kasým 1883

Memâlik-i Þâhâne'ye Rusya'dan gelmekde olan muhâcirînin baðteten gelip
de dûçâr-ý sefâlet olmamak ve vakt ü zamanýyla bilinmek için birkaç ay evvel
Devlet-i Aliyye'ye ma‘lûmât verilmesi zýmnýnda Rusya Devleti'ne tebligât-ý
münasibe icrasý ve vesâyâsýný þâmil Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne gönderilmek tasavvuruyla kaleme alýnmýþ olan telgrafnâmenin tercümesi leffiyle
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla her ne
vechile irâde ve fermân buyrulursa hükm-i celîliyle infâz olunur efendim.
Fî 14 Muharrem sene [1]301 / fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]99
Said
*
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Mektubî Kalemi

Huzur-ý me‘âli-mevfûr-ý hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir,
Memâlik-i Þâhâne'ye gelen muhâcirîn-i Çerâkise'nin kabul ve iskânlarý
emrinde Saltanat-ý Seniyye cânib-i âlîsinden mesâî-i fütüvvet-kârâne ibrâz olunmakda ise de bunlarýn mütemâdiyen ve def‘aten muhâceret ve vürûdlarý hem
memûrîn-i Devlet-i Aliyyece ve hem de muhâcirînce mûcib-i enva‘-ý müþkilât
olmakda olduðundan baðteten hicret ve azîmete nihayet verilmek üzere Rusya
memûrlarý tarafýndan lâzým gelen tedâbirin ittihâzý ve hiç olmazsa muhâcirînin
vakt ü zamanýyla malzemeleri tedârik olunabilmek için Memâlik-i Þâhâne'ye
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hicret edecek kesân hakkýnda birkaç ay evvel Devlet-i Aliyye'ye ma‘lûmât verilmesi zýmnýnda Rusya Devleti'ne tebligât-ý münasibe icrasý vesâyâsýný þâmil
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne gönderilmek üzere kaleme alýnan telgrafnâmenin tercümesi manzûr-ý âlî buyurulmak üzere leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 Muharrem sene [1]301 ve fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]99
Ârifî
*
Memâlik-i Þâhâne'ye Rusya'dan gelmekde olan muhâcirînin baðteten gelip
de dûçâr-ý sefâlet olmamak ve vakt ü zamanýyla bilinmek için birkaç ay evvel
Devlet-i Aliyye'ye ma‘lûmât verilmesi zýmnýnda Rusya Devleti'ne tebligât-ý
münasibe icrasý ve vesâyâsýný þâmil Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne gönderilmek tasavvuruyla kaleme alýnmýþ olan telgrafnâmenin tercümesi leffiyle
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla her ne
vechile irâde ve fermân buyrulursa hükm-i celîliyle infâz olunur efendim.
Fî 14 Muharrem sene [1]301 / fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]99 / [15 Kasým 1883]
Said
*
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'ne irsâl olunacak telgrafnâmenin müsveddesi tercümesidir.
Mahall-i muhtelifeden ale'd-devam Memâlik-i Þâhâne'ye kesret üzre gelen
muhâcirîni kabulde gösterdiðimiz müsâra‘at-ý insaniyet-kârâne ile bunlarýn
imkân dairesinde esbâb-ý maiþetlerini tedârik için ihtiyârýna mecbur olduðumuz
azîm fedakârlýklar cümlenin ma‘lûmudur. Kesîrü'l-ýyâl olan iþbu biçaregânýn
ekserisi kemâl-i derece dûçâr-ý fakr u zarûret olduklarý cihetle vazife-i
mezkûrenin ifâsý bizce bir kat daha müþkil ve mübremdir. Ýþte böyle bir hâl ve
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mevki‘de bulunmakda ve kesret-i muhâceretin bizce def‘i nâ-kâbil bir takým
müþkilât-ý maddiyeyi müstelzim olmakda iken birkaç haftadan beri Rusya'dan
ýcâleten hareket etmiþ Çerkes ve sâir bir çok muhâcirînin baðteten ve takým
takým Dersaâdet'e muvâsalatlarý bunlarýn emr-i iâþe ve iskânlarýna memûr
bulunanlarý adeta tedâriksiz bulundurmuþ ve muhâcirîn-i merkûmenin zaten
müþkil bulunan hâl ve mevki‘lerini bir kat daha tevhîm eylemiþdir. Binâenaleyh
Rusya Hükûmeti'nin iþe bi't-tavassut baðteten ittihâz olunan iþbu azîm ve kararlara nihayet vermek üzere lâzým gelen bi'l-cümle tedâbiri ittihâz eylemesi ve hiç
olmazsa mukaddemâ cârî olduðu vechile eþhâs-ý merkûmenin malzemeleri vakt
ü zamanýyla tedârik olunabilmek için Memâlik-i Þâhâne'ye hicreti hakkýndaki
niyetlerinin birkaç ay evvel memûrîn-i Osmaniyeye bildirilmesi arzusundayýz.
Keyfiyeti seri‘an Rusya Hükûmeti'ne bildirmeniz mütemennâdýr.
Hükûmet-i müþârünileyhânýn efkâr-ý insaniyet-kârânesi iktizâsýnca dermiyân eylediðim iþbu esbâbý bi't-takdir teklif-i vâký‘amýzý kabul edeceðinden
þübhemiz yokdur. Bu bâbda taraf-ý sefirânelerinden bâ-telgraf itâ olunacak cevaba muntazýrým.
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Y. A. HUS, 175/26
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KARAÇAY HALKINA OSMANLI TOPRAKLARINA GÝRÝÞ ÝZÝNÝ
VERÝLMEDÝÐÝ
Kafkasya'dan Osmanlý topraklarýna göç etmek için hazýrlanan Karaçaylýlara,
Rus makamlarý ile resmi ilgiyi kestikleri halde, Muhâcirin Komisyonu'nca
giriþ izni verilmediði gerekçesiyle Rostof Þehbenderliði tarafýndan
engel çýkarýldýðý

80

3 Haziran 1885

Rostof
Cânib-i Sadâret-i Uzmâ'ya
Kullarý Kafkasya'da mütemekkin Karaçay ahalisi olup dîn u devletimize iltica etmek arzusuyla mâmelekimizi büsbütün fürûht ederek pasaportlarýmýzý ahz
etmiþ isek de Deraliyyece hicrete komisyonca müsâade olunmadýðýndan bahsile
Rostof Þehbenderi hicretimize mümânaat etmekdedir ve bizler ise hayvanât ve
arazi gibi maiþetimizi mûcib olan her bir eþyamýzý fürûht ederek sokaklarda
kalmýþ olduðumuzdan lütfen hicretimize ruhsat verilmesi Allah ve
Peygamberimiz aþkýna istidâ ve istirham eyleriz.
Fî 15 Mayýs sene 1885
Ümerâdan
Hacý Zekeriya Abayef

Vekil-i ahali-i Karaçay
Ümerâdan
Þambiyef

*
Fî gurre-i Þaban sene [1]302 tarihiyle arz-ý huzur-ý âlî kýlýnan tezkirenin sûretidir.
Kafkasya'dan gelmekde olan muhâcirînin Haleb Vilâyeti mülhakâtýndan
Kilis Kazâsý'yla Bingazi Vilâyeti'nde vâki‘ arazi-i hâliyede iskânlarý zýmnýnda
Çanakkalesi'nin merkez-i muvakkat ittihâzýyla orada ictimâ eyledikce vapurlara
bi'l-irkâb zikr olunan mahallere izâmlarý ve teferruâtý hakkýnda vuku‘bulan arz
ve istizân üzerine nüfus-ý vâridenin Çanakkalesi'nde ictimâlarý bazýlarýnýn Biga
ve havâlisine firar etmesi gibi mahzûru müstelzim olmak mülâhazasýna mebnî
Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicret etmekde olan ve bundan böyle dahi
muhâceretleri muhtemel bulunan muhâcirînin mahall-i iskânlarýyla sûret-i sevk
ve idarelerini ve bunlarýn muhâceretlerinden evvel aded-i nüfuslarýyla sâir
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lâzýmü'l-istýtlâ‘ ma‘lûmâtýn buraca bi'l-istihsal hâlen ve istikbalen iþin her cihetini temin edecek esbâb ve tedâbir-i muktezîyenin bi'l-etraf müzâkeresiyle
kararýnýn arzý hakkýnda þeref-sânih olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfetpenâhiyi mübellið tezkire-i husûsiye-i aliyyeleri Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da
mütâlaa ile ol bâbda tanzim ve fî 12 Cemâziyelâhir sene [1]302 tarihinde takdim
kýlýnan mazbatada arz ve beyân olunduðu üzere muhâcirîn-i merkûmenin sûret-i
sevk ve iskânlarýna ve müteferriâtýna aid muâmelâtýn taht-ý râbýta ve intizama
idhali zýmnýnda tedâbir-i muktezîyenin ittihâz ve icrasý için evvel emirde bu
iþler ile iþtigâl ve bu yolda tecrübe ve vukûf istihsal etmiþ zevât ile müþâvere ve
müzâkere olunarak bir layiha tanzimi zýmnýnda icab edenlerden mürekkeb bir
komisyon teþkiliyle nezâret-i müþârünileyhâya havale kýlýnmýþ olmasýyla
Muhâcirîn Komisyonu Reisi ve Zabtiye Nâzýrý Atûfetli beyefendiler hazerâtý ve
erbâb-ý vukûfdan Hurþid Bey'den mürekkeben nezâret-i müþârünileyhânýn
taht-ý riyâsetinde teþkil edilen komisyonca tanzim ve irsâl kýlýnan mazbata ve
Rostof'da müteheyyi’-i hicret olarak beklemekde bulunan Çerkes familyalarý
hakkýnda Kerç Þehbenderliði'nden vâki‘ olan iþ‘ârdan bahisle icra-yý icabýna
dair Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden meb‘ûs tezkireler üzerine Nezâret-i
Celîle-i Dahiliye ile cereyân eden muhâbereyi þâmil tezkire takýmýyla arz ve
takdim olundu. Mütâlaalarýndan müstebân olduðu üzere muhâcirîn-i vâridenin
mevâki‘-i sevk ve iskânlarý ve zaman-ý iskânlarýna kadar yalnýz masârýf-ý
nakliyeleriyle içlerinde bulunacak en acezesinin iâþeleri masrafýnýn sûret-i
tesviyesi hakkýnda lâzýmü'l-ittihâz olan tedâbir mezkûr mazbatada izâh ve
beyân ve Çanakkalesi'nin merkez ittihâzýndaki mütâlaa-i mahzûra mebnî
oradan sarf-ý nazarla gerek masrafca ehveniyet ve gerek Bahr-ý Siyah
Muhâfýzlýðý'nýn ve Zabtiye Nezâreti'nin inzibât ve nezâretleri tahtýnda bulunmalarýna suhûlet olmak üzere Anadolukavaðý mevki‘inin mevkýf-ý muvakkat
ittihâzý ve melfûf defterde gösterildiði üzere on Vilâyeti'nde dokuz bin þu kadar
hâneye kâfi arazi tedârik olunduðu gibi Nezâret-i Celîle-i Dahiliye'nin cevab-ý
ahîrinde dahi muhâcirînin kesretle vürûdunda mevsim-i sayf mülâbesesiyle
muhill-i sýhhat bazý hâlât tahaddüs etmemesi için mevkýf-ý mezbûra gelenler
yüz neferi tecavüz eder ise yüz nefere kadarýnýn orada ve küsûrunun
Fenerbahçesi'yle Yedikule civarýnda ikâme etdirilmesi komisyonca ahîren
tezekkür olunduðu iþ‘âr ve ilave edilmiþ ve bir de Karesi Vilâyeti dahilinde kâin
Biga'daki muhâcirîn ile ahali-i kadîme beyninde tekevvün eden arazi münâzaasýna dair tezkire-i ma‘rûza üzerine bu husûsun mîr-i müþârünileyhimâ ve sâir
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erbâb-ý vukûf ile bi'l-müzâkere neticesinin arzý hakkýnda fî 19 Receb sene
[1]302 tarihli tezkire-i husûsiye-i âliyeleriyle teblið olunan emr u fermân-ý
hazret-i Padiþahi muktezâ-yý âlîsinin dahi icrasý nezâret-i müþârünileyhâya
havale olunarak bunun icabý baþkaca müzâkere ve iþ‘âr edileceði nezâret-i
müþârünileyhânýn cümle-i iþ‘ârýndan bulunmuþ idiðünden ona dair alýnacak
cevabýn vürûdunda arz ve takdim kýlýnacaðý derkâr bulunmuþ olmaðla mezkûr
mazbata mündericâtýnýn Maliye Nezâreti ve Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti ile
bi'l-muhâbere icraatýna ibtidâr kýlýnmasý ve ber-vech-i muharrer muhâcirîn
geldikce mezkûr Kavak ile Fener ve Yedikule mevki‘lerinin mevkýf-ý muvakkat
ittihâzý ile muâmelât-ý lâzýmenin icrasý ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne dahi
ma‘lûmat itâsý husûslarýnýn Dahiliye Nezâreti Celîlesi'ne havalesi hakkýnda her
ne vechile emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehinþahi þeref-müteallik buyurulur
ise infâz-ý mantûk-ý münîfine ibtidâr edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri
terkîm olundu efendim.
*
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubi Kalemi
Aded: 313
Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya'da mütemekkin Karaçay ahalisinin Memâlik-i Þâhâne'ye hicret
etmek üzere pasaportlarýný ahz etmiþlerse de komisyonca müsâade olunmadýðýnýn beyânýyla Rostof Þehbenderi hicretlerine mümânaat etmekde
olduðundan bahisle hicretlerine ruhsat itâsý niyâzýna dair ahali-i merkûme vekili Hacý Zekeriya Abayef ve diðer imza ile huzur-ý sâmî-i hazret-i Sadâretpenâhilerine keþîde olunup tevdi‘ buyurulan ve mazrûfen Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Behiyesi'ne irsâl kýlýnan telgrafnâme üzerine riyâset-i
müþârünileyhâdan cevaben gelen tezkire mezkûr telgrafnâmenin iâdesiyle
beraber leffen takdim kýlýndý mütâlaasýndan rehîn-i ilm-i âlî-i cenâb-ý fehâmetpenâhileri buyurulacaðý üzere muhâcirîn-i merkûmenin Dersaâdet'e gelmelerine ruhsat itâsý ba‘demâ Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek muhâcirînin sûret-i
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kabul ve sevkleri hakkýnda verilecek karara ta‘lîk kýlýndýðý dermiyân kýlýnmaðýn
29 C. sene [1]302 tarihinde yazýlan cevab-ý âcizi ile arz ve takdim olunan mazbata üzerine þeref-sânih olacak emr u irâde-i aliyye-i fehâmet-penâhilerinin bir
an evvel emr u iþ‘ârý husûsunda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 15 Þaban sene [1]302 ve fî 18 Mayýs sene [1]301
Edhem
*
Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya'da mütemekkin Karaçay ahalisinin Memâlik-i Þâhâne'ye hicret
etmek üzere vatanlarýndan kat‘-ý alâka ve pasaportlarýný ahz etmiþ olduklarý
halde Muhâcirîn Komisyonunca müsâade olunmadýðý beyânýyla Rostof
Þehbenderi muhâceretlerine mümânaat etmekde olduðundan bahisle ruhsat
itâsý hakkýnda ahali-i merkûme vekili Hacý Zekeriya Abayef ve Þambiyef
imzalarýyla vârid olan telgrafnâme Nezâret-i Celîle-i Dahiliye'ye ve oradan
komisyon-ý mezkûr riyâsetine gönderilmesi üzerine riyâset-i müþârünileyhâdan
nezâret-i müþârünileyhâya cevaben gönderilen tezkirede bunlarýn gelmelerine
ruhsat itâsý ba‘demâ Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek muhâcirînin sûret-i
kabul ve sevkleri hakkýnda verilecek karara ta‘lîk kýlýnmýþ idüði gösterildiði ve
bu bâbda mukaddemâ tanzim olunan mazbata üzerine icra-yý icabý lâzým geleceði ifadesine dair nezâret-i müþârünileyhâdan bu kere vârid olan tezkire
mezkûr telgrafnâme ve riyâset-i müþârünileyhânýn mârru'l-beyân tezkiresiyle
beraber leffen ve bu bâbda komisyon-ý mezkûrun karar-ý ahîri üzerine fî gurre-i
Þaban sene [1]302 tarihinde arz-ý huzur-ý âlî kýlýnan tezkirenin sûreti dahi
ma‘an arz ve takdim olunmaðla mezkûr tezkire-i ma‘rûzaya nazaran emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i hilâfet-penâhi her ne vechile þeref-müteallik buyurulur ise infâz-ý mantûk-ý münîfine ibtidâr edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri
terkîm olundu efendim.
Fî 19 Þaban sene [1]302 ve fî 22 Mayýs sene [1]301 / [3 Haziran 1885]
Said
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RE’SÜLAYN'IN HAVASIYLA UYUM SAÐLAYAMAYAN DAÐISTAN
MUHACÝRLERÝNÝN MUSUL’DA ÝSKANLARI
Daðýstan'dan hicret ederek Re’sülayn Kazâsý'nda iskân edilmiþ bulunan
muhâcirlerin, bölgenin havasýyla uyum saðlayamayarak pek çoðunun
daðýldýðý ve kalanlarýn da hastalýklarla mücadele hâlinde olmalarý
üzerine Musul Vilâyeti'nde emlâk-ý hümâyûn arazilerinde iskân
edilmeleri hakkýnda yapýlan mürâcaatýn kabul olunduðu

81

22 Þubat 1888

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
103

Musul Emlâk-ý Hümâyûn Komisyon-ý Vâlâsý'na
Yirmi sene evvel Daðýstan'dan hicretle Zor Sancaðý'na tâbi Re’sülayn
Kazâsý'nda tavattun etmiþ olan aþiretleri halkýnýn orasýnýn âb u havasýyla
imtizâc edemeyerek ekserisinin etrafa daðýlmýþ olduklarý gibi kalan yüz hâne
halký dahi vakitlerini hastalýkla geçirmekde olduklarýndan bahisle sâye-i ihsânvâye-i hazret-i Padiþahî'de kemâl-i rahat ve refahiyet ile meþgul-i ziraat ve
felâhat olmak üzere Musul Vilâyeti dahilinde bulunan emlâk-ý mahsûsa-i
cenâb-ý Padiþahîde tavtîn ve iskânlarý Hacý Eyüp Efendi ile Hamza Bey
taraflarýndan istidâ olunduðu beyânýyla istifsâr-ý keyfiyeti mutazammýn vârid
olan telgrafnâme üzerine lede'l-istizân muhâcirîn-i merkûmenin emlâk-ý
seniyye dahilinde iskânlarý husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ý þehinþahî þerefmüteallik buyurularak hazinece icabý icra kýlýnmýþ olmaðla mantûk-ý münîfi
vechile iktizâ-yý hâlin ifâsý bâbýnda.
9 Þubat sene [1]303 / 9 C. sene [1]305 / [22 Þubat 1888]
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HH. THR, 465/2
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KAFKASYA'DAN GELEN MUHACÝRLERÝN YÝYECEK BEDELÝ ÝSTEMEK
ÝÇÝN ZÝLE HÜKÛMET DAÝRESÝNE HÜCUM ETTÝKLERÝ
Tokat Mutasarrýflýðý'nda, Kafkasya'dan gelen muhâcirlerin simit satan
tablacýlarý yaðma ederek Zile hükûmet dairesine
hücum ettiklerinin bildirildiði

82

5 Temmuz 1888

Umûm Muhâcirîn Riyâseti'ne Gelen Telgrafnâme Sûretidir
Þimdi Tokad Mutasarrýflýðý'ndan aldýðým bir telgrafda Kafkasya muhâcirîn-i
cedîdesi Zile hükûmetine hücûm ve simid satan tablacýlarýn ekmeklerini yaðma
ile tayinât talebinde bulunduklarý iþ‘âr olunuyor.
Bunlara yevmiye itâsý mutasarrýflýða bildirilmiþ ise de buna dair çekilen Fî
19 Haziran sene [1]304 tarihli telgrafnâme-i âcizî cevabýnýn süratle itâsý mercûdur.
Fî 23 Haziran sene [1]304/ [5 Temmuz 1888]
Sivas Valisi
Surûri
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Y. PRK. UM, 12/63
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MERZÝFON'DA BULUNAN ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN KIÞ BASTIRMADAN YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Merzifon'a gelerek kafile beylerinin Ýstanbul'dan dönmelerini bekledikleri
bahânesiyle yola devam etmeyen Çerkes muhâcirlerinin kýþ basmadan
bir an önce hareket ettirilerek belirlenen
iskân yerlerine ulaþtýrýlmalarý

83

19 Aralýk 1888

Ankara ve Sivas vilâyetlerine
Merzifon'a kadar gelerek ileriye gitmekten imtinâ eden muhâcirîn-i
Çerâkise'nin tesirât-ý þitâdan muhâfazaten ilk bahara kadar olduklarý mahalde
alýkonulmasý taraf-ý âlî-yi âsafânelerinden iþ‘âr olunduðu gibi muhâcirîn-i
merkûmenin efkârý diðer mahallerde iskânlarýna istihsal-i müsâade emeliyle
Dersaâdet'e giden beyleri avdet etmedikce bir hatve ileri gitmemek olduðu
anlaþýldýðýndan bunlarýn ümerâsýnýn iâdesi Muhâcirîn Komisyonu'na yazýlmýþ
ise de henüz vürûd etmedikleri ve muhâcirlerin içlerinde bin kadar serkeþ olup
çarþý ve pazarda bir takým uygunsuzluða mütecâsir olduklarý beyânýyla ümerâyý merkûmenin sürat-i iâdesi lüzûmu ve muhâcirîn-i merkûmenin ileriye gitmemekdeki ýsrarlarýna ve Çorum'un kurbiyet-i mesafesine nazaran evvel baharda iskânlarý çaresine bakýlmak üzere þimdilik Çorum'a sevk ve izâmlarý mûcib-i
suhûlet ve muvâfýk-ý maslahat olacaðý dahi Sivas Vilâyeti'nden inhâ olunmuþ
olup ancak þu iþ‘âr-ý âlî-yi dâverileri vilâyet-i müþârünileyhâca dermiyân olunan
mütâlaa ile kâbil-i tevfik görülemediðinden ol bâbda Muhâcirîn Komisyonu
Riyâset-i Celîlesi'nden istifsâr-ý mütâlaa kýlýnmýþdý.
Riyâset-i müþârünileyhâdan bu kere zeylen tevârüd eden cevabda ümerâ-yý
merkûmenin Samsun tarîkýyla avdet etdirildiði ahîren Zabtiye Nezâret-i
Aliyyesi'nden bildirilmiþ ve bu bâbda gerek taraf-ý âlî-yi dâverilerinden ve gerek
Sivas/Ankara Vilâyeti'nden vâki‘ olan iþ‘ârâta nazaran her iki vilâyet muhâcirîn
gâilesinden vâreste olmak maksadýyla memûr olduklarý vilâyet hududu
dahilinde muhâcirînin kýþlamasýný arzu etmeyip birer gûne mehâzir dermiyân
etmekde bulunmuþ olduðuna ve komisyonca muhâcirînin bulunduðu mahalde
ne derece þitâ hüküm-fermâ olduðu bilinememekle beraber bu kere Sivas
Vilâyeti'nden alýnan bir telgrafnâmede muhâcirîn-i merkûmenin ileriye sevkleri
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eshel idüði iþ‘âr olunduðuna binâen mümkün olduðu halde ber-mûceb-i iþ‘âr
muhâcirîn-i merkûmenin mahall-i iskânlarýna bir an evvel sevk ve izâmlarý her
halde muhassenâtý mûcib olacaðýndan bu sûret kâbil olamadýðý halde bunlarýn
ahvâl-i þitâiye-i mevki‘iyeye göre hâl-i sefâlet ve periþanîden muhâfazalarý
esbâbýnýn istikmâli zýmnýnda vilâyet-i müþârünileyhâ ile bi'l-muhâbere icab-ý
hâlin icrasý lüzûmunun savb-ý âlî-yi dâverilerine izbârý iþ‘âr edilmiþ ve ol bâbda
Sivas Vilâyet-i Celîlesi'ne de ifâ-yý tebligât kýlýnmýþ olmaðla komisyonun
muvâfýk-ý maslahat görünen iþbu kararýna tevfikan vilâyet-i müþârünileyhâ ile
bi'l-muhâbere muhâcirîn-i merkûmenin sevk ve iskânlarýna fevkalâde itina
olunmakla beraber bir gûne sýzýldý îkâ‘na sebebiyet verilmemesine dikkat
edilmesi ve iktizâ eden masârýf için Maliye Nezâreti'ne mürâcaat buyurularak
tesviye-i maslahata ihtimâm buyurulmasý himem-i aliyye-i hasâfet-perverîlerinden muntazýr ve mütemennâdýr, ol bâbda.
Fî 15 R. sene [1]306 ve fî 7 Kanûn-ý evvel sene [1]304 / [19 Aralýk 1888]
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN MERZÝFON KASABASI'NDA TAÞKINLIK
YAPTIKLARI
Yozgat Sancaðý'nda iskânlarý kararlaþtýrýlarak yola çýkarýlan Çerkes muhâcirlerin, Merzifon kasabasýnda taþkýnlýk yaptýklarýndan bahsedilerek bu tür
hareketlerin önünün alýnmasý için bundan böyle göç edeceklerin
beþer-onar hâne hâlinde gelmelerine izin verilmesi

84

19 Aralýk 1888

Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
Yozgad Sancaðý'nda iskânlarý mukarrer olduðu halde ileriye gitmeyip
Merzifon Kasabasý'nda kalmýþ olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin tayinât talebiyle
Merzifon Hükûmet Dairesi avlusuna tecemmü‘ ederek vuku‘a getirdikleri
harekât-ý serkeþâneden ve Sivas ve Ankara vilâyetlerince bunlarýn sevk ve
nakilleri husûsunda ne vechile müþkilâta uðranýldýðýndan bahisle ileride dahi
bu misillü müþkilât ve tas‘îbâta tesadüf olunmamak üzere ba‘d-ezîn geleceklerle beþer-onar hâne olarak müteferrik sûretde hicretlerine müsâade olunmasý
zýmnýnda tedabîr-i lâzýme ittihâzýnýn nezâret-i celîle-i âsafânelerince þehbenderliklere emr u tebliði lüzûmuna dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire melfûfiyle beraber takdim kýlýnmýþ olmaðýn sûret-i
iþ‘âra nazaran iktizâ-yý hâlin ifâ ve neticesinin inbâsýna himem-i aliyye-i
nezâret-penâhîleri derkâr buyurulmak bâbýnda.
Fî 15 Rebîülâhir sene [1]306 ve fî 7 Kanûn-ý evvel sene [1]304 / [19 Aralýk
1888]

324

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:58

Page 325

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DH. MKT, 1576/61
325

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:58

Page 326

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

ERZURUM CÝHETÝNE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ EMREDÝLEN
ÇERKESLERÝN SADÂRETÇE ADANA'YA GÖNDERÝLDÝKLERÝ
Çerkes muhâcirlerin, Padiþah tarafýndan Trabzon yoluyla Erzurum, Van ve
Hakkâriye gönderilerek yerleþtirilmeleri emredilmiþken Sadâret makamýnca bunlarýn Adana'da iskân edilmek amacýyla
Mersin Ýskelesi'ne yönlendirildikleri
1 Ocak 1889

85

Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Mektubî Kalemi
Aded: 33

Devletlü efendim hazretleri,
Muhâcirîn-i Çerâkise'nin Erzurum ve Van ve Hakkâri vilâyetlerinde li-ecli'liskân Trabzon tarîkiyle tesrîbleri irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne iktizâ-yý
celîlinden iken bu defa muhâcirîn-i merkûmenin Adana'da iskânlarý zýmnýnda
Mersin Ýskelesi'ne izâmlarý Bâb-ý Âlîce bi't-tensib kararlaþdýrýlmýþ ve muhâcirîn-i merkûmenin vilâyât-ý mezkûreye sevkleri hakkýndaki irâde-i seniyye
Çerkeslerin Dersaâdet'e gelerek karaya çýkmalarýyla mûceb-i iþtigâl bir takým
ahvâl-i nâ-be-câda bulunmalarý üzerine men‘-i tasdî‘ât zýmnýnda evvelce
karargîr olan tedâbir cümlesinden bulunmuþ olmasýyla halbuki þimdi Bâb-ý
Âlî'nin kararý mûcebince Mersin tarîkýyla Adana'ya sevk edilecek olsalar
mezkûr iskeleye muntazam postalar bulunmayýp bunlar için posta icra eylemek
üzere daimî sûretde bir vapur isticârla bekletdirilmesini ve bu da masârýf-ý
kesîreyi mûcib olarak hâl-i hâzýr Hazine gayr-ý müsâid ve sarfiyât-ý vâký‘a zâid
olacaðýndan bilâhare yine muhâcirîn-i merkûme vapur için tevakkuflarý hînde
karaya çýkarak sudâ‘-ý ser-i âlîyi mûcib harekâta mutasaddî olacaklarý karîbü'lihtimal görülmüþ ve Dahiliye müsteþarý saâdetli beyefendi hazretlerinin bu
mesele üzerine olan ifade-i þifâhiyeleri arasýnda bir de Ýngiltere Tercümaný
Sandison tarafýndan dahi Çerkeslerin ol havâliye gönderilmelerinin esbâbý suâl
edilmiþ olmasýna nazaran bu bâbda Ýngiltere Sefâreti tarafýndan cânib-i Bâb-ý
Âlî'ye bir tebligât vâki‘ olduðu münfehim olup geçende Bâb-ý Âlî'de bu madde
üzerine zât-ý âlî-i Sadr-ý âzamî ile mülâkât olunduðu sýrada karar-ý sâbýk vechile
Çerkeslerin mütemâdiyen vilâyât-ý selâse-i mezkûreye izâmlarý da cây-ý te’em326
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mül olup zîrâ Ermenistan tabir edilen mahall-i mezkûreye Ermenilerin istiklâl
ve muhtariyet-i idare arzularýna düþtükleri ve devletlerce hasbe'l-ahd bu arzunun tervicine imkân görüldüðü bir hengâmda Çerkeslerin huþûnet-i tab‘larýndan Ermenilerin vâki‘ olacak þikayâtý devletlerce müsmir olmak me’mûl
olmasýna ve çünkü Bulgaristan'da ve Hýristiyan bulunan Rumeli memâlikinde
vaktiyle anâsýr-ý Ýslâmiye'nin tekessürü maksadýyla Çerkesler iskân edilmesinin
Rumeli'ye ba‘demâ Çerkeslerin ayak bastýrýlmamasýnýn Berlin Ahidnâmesi'yle
taht-ý temine aldýrýlmasýný müntic olduðuna mebnî Çerkeslerin Ermeniler
içinde bulunmalarý mehâziri istilzâm edeceði istib‘âd olunamayacaðýndan böyle
mahallerde kuvâ-yý Ýslâmiye'nin tezyidi tasavvur edildiði halde tabiatlarý sâkin
ve mûnis memleketler ahalisinden intihâb ve irsâli muntazýr olan makâsýda
kâfil ise de bura vükelâca düþünülecek bir madde-i siyasiye olup komisyonun
vazifesinden haric olduðu müzâkerâtý cereyân eylemiþ ve binâenaleyh Dahiliye
nâzýrýnýn riyâseti altýnda azâsý Hariciye müsteþarýyla Muhâcirîn Komisyonu
reis-i sânisinden mürekkeb bir komisyon teþkiliyle bu bâbda müzâkerât-ý lâzýme
icra edilmesini sadr-ý müþârünileyh tensib eylemiþ ise de henüz öyle bir komisyonun teþekkül etmediðine ve dün akþam ziyâfet-i seniyyede bulunduðu sýrada
yine bu madde üzerine temhîd-i mukaddemât ile komisyonun sûret-i teþekkülü
sadr-ý müþârünileyhden suâl olundukda yalnýz Çerkeslerin Erzurum'a gönderilmemesi hakkýnda Dahiliye Nezâreti'ne emir verdiðini söyleyip komisyon
hakkýnda bir cevab-ý sarîh itâ eylemediðine ve evvelki irâde-i seniyyeyi nâsih
diðer bir irâde-i seniyye þeref-müteallik buyurulmadýkca komisyon Bâb-ý Âlî'nin
hilâf-ý irâde-i seniyye olarak vereceði emirleri infâz ve icrada ma‘zûr olup þâyed
yeniden irâde tahsil etmeksizin Bâb-ý Âlî vereceði emirleri icra için komisyonu
icbâr edecek olursa ileride vâki‘ olacak yolsuz muâmelât ve uygunsuz hâlâtdan
mütevellid mes’uliyetden komisyon þimdiden tebriye-i zimmet eylediðine
mebnî buralarýnýn hâk-pây-i þâhâneye arzýyla bu bâbda her ne sûretle emr u fermân buyurulacak olur ise keyfiyetin savb-ý çâkerîye teblið buyurulmasý bâbýnda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
28 Rebîülâhir sene [1]306 / 20 Kanûn-ý evvel sene [1]304 / [1 Ocak 1889]

Umûm Muhâcirîn Komisyonu Reisi
Rýza

327

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:58

Page 328

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Y. MTV, 36/103
328

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

19:58

Page 329

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

GÜRCÜ MUHACÝRLERÝN ÝZÝNSÝZ ORMAN KESTÝKLERÝ
Geyve ve Sapanca idareleri bünyesindeki Balaban Çiftliði'nde iskân edilmiþ
olan muhâcirlerden, Alembey köyündeki Gürcü muhâcirlerin orman
keserek tarla açtýklarý görülüp ikaz edilmelerine raðmen haklarýnda
iþlem yapýlmadýðý

86

21 Mayýs 1889

Dersaâdet'de Emlâk-ý Hümâyûn Ýkinci ve Üçüncü Þube Müdürü
Cânib-i Âlîsi'ne
Saâdetli efendim hazretleri,
Balaban Çiftlik-i Hümâyûnu dahilinde iskân etmiþ olan muhâcirlerden
Alembey karyesinden yedi-sekiz nefer Gürcü muhâciri orman kýrýp tarla
açmakda olduklarý görülüp kendilerine defeâtle tenbih olunmakda ise de asla
havale-i sem‘ ve itibar etmedikleri anlaþýlýp Geyve Kaymakamlýðý'na ve Sapanca
Müdürlüðü'ne bu misillü keyfiyetleri bâ-istidâ ma‘lûmât vermiþ isem de haklarýnda bir gûne muâmele görülmediðinden keyfiyet-i hâli taraf-ý âlîlerine iþ‘âr
ve beyân eylemekliðim iktizâsý bâbýnda ol bâbda irâde efendimiz hazretlerinindir.
Fî 9 Mayýs sene [1]305 / [21 Mayýs 1889]
Balaban Çiftlik-i Hümâyûn Memûru
Ali Rýza
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MUHACÝR ÝSKÂN OLUNAN YERLERDE GÖREVLÝ MÜLKÝ VE ASKERÝ
AMÝRLERÝN KÜNYE BÝLGÝLERÝNÝN TEMÝNÝ
Hüdavendigar Vilâyeti'nin Çerkes muhâcirleri iskân olunan livâ, kaza ve
nahiyelerinde görevli mülkî amirler ile birlik komutanlarýna aid
isim ve künye bilgilerinin, mahallinden temin edilmesinin
zor olacaðýnýn bildirildiði

87

10 Nisan 1890

Hüdavendigar Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
7
Yâver-i Ekrem-i Hazret-i Þehriyârî Devletlü Derviþ Paþa Hazretleri’ne
Devletlü efendim hazretleri,
Þeref-vârid olan 6 Mart sene [1]306 tarihli tahrirât-ý aliyye-i müþîr-i efhamilerinde muhâcirîn-i Çerâkise meskûn bulunan livâ ve kazâ ve nahiyelerde
Çerkes'den kaymakam ve müdür ve tabur aðasý ve bölük aðasý gibi memûrlar
var mýdýr, var ise isimleri nedir ve ne vakit ne sûretle tayin olunmuþlardýr bi'ttahkik iþ‘ârý beyân ve izbâr buyurulmasý üzerine Muhâcirîn Komisyonu'ndan
tahkik-i keyfiyet edildikde Kirmastý Kazâsý'nda zükûr ve inâs olarak iki bin
sekiz yüz yirmi ve Mihalýç Kazâsý'nda iki bin üç yüz yetmiþ altý ki, cem‘an beþ
bin yüz doksan altý nüfus Bursa Sancaðý'nda ve bin iki yüz kýrk dört Bilecik
Kazâsý'nda sekiz yüz dört nüfus Söðüd Kazâsý'nda bin yüz altmýþ dokuz nüfus
Ýnegöl Kazâsý'nda olarak cem‘an üç bin iki yüz on yedi nüfus Ertuðrul
Sancaðý'nda ve yüz yetmiþ sekiz nüfus Karahisar Kazâsý'nda ve yetmiþ yedi
nüfus Aziziye Kazâsý'nda olarak cem‘an iki yüz elli beþ nüfus Karahisar
Sancaðý'nda ve üç bin iki yüz sekiz nüfus dahi Kütahya Sancaðý'nda Eskiþehir
Kazâsý'nda meskûn bulunduðu anlaþýlmýþ ve Karesi Sancaðý dahilinde kâin
Bandýrma ve Gönen ve Manyas kazâ ve nahiyeleriyle Balýkesri Kasabasý'nda
dahi bir mikdâr nüfus mevcud ise de mikdârý tahkik edilememiþ olmasýna ve
mahall-i mezkûrede bulunan kaymakam ve müdür ve tabur aðasý ve bölük aðasý
gibi memûrlarýn tercüme-i hâlleri vilâyetce mukayyed olmadýðý cihetle Çerkes
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olup olmadýklarý buraca mechul ve bunlarýn tahkikâtýna giriþilmiþ olsa bu da
sûret-i mahremânede bir hayli vakte mütevakkýf bulunmasýna binâen buraca
tahkikâta ibtidârdan sarf-ý nazar edilmesi mütâlaa edilmiþ ve þu hâle göre
tahkikât icrasý lâzýmeden olduðu halde memûrîn-i mûmâileyhden mülkiye
memûrlarýnýn Sicill-i Ahvâl Komisyon-ý Umûmisi'nden ve Jandarma memûrlarýnýn da Bâb-ý Vâlâ-yý Seraskerî ve Jandarma Dairesi'nde bulunacak
künyelerinden ma‘lûmât-ý matlûbenin istihsal etdirilmesi mütevakkýf-ý re’y-i
âlî-i dâverileri bulunmuþ olmaðla ifâ-yý muktezâsý bâbýnda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 19 Þaban sene [1]307 ve fî 28 Mart sene [1]303 / [10 Nisan 1890]
Hüdavendigar Vilâyeti Vâlisi
Mahmud Celâleddin
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88

ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN KÖLE TÜCCARLARI TARAFINDAN RAHATSIZ EDÝLEBÝLECEKLERÝNDEN ÝSTANBUL'A UÐRATILMADAN ÝSKAN
YERLERÝNE GÖNDERÝLMELERÝ
Kafkasya'dan göç etmiþ ve göç edecek olan Çerkes muhâcirlerin esir
ticaretiyle uðraþanlar tarafýndan câriye ve köle satýn almak sebebiyle
rahatsýz edilebileceklerinden, aktarma yapýlmaksýzýn, Ýstanbul'a
uðratýlmadan vapur ücretlerinin Osmanlý Bankasý tarafýndan
ödenilmek sûretiyle kararlaþtýrýlan bölgelere
gönderilmeleri
22 Ekim 1890

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Dokuz bin bu kadar nüfusdan ibaret olduðu halde Kafkasya'dan hicret edecek ve beher kafilesi iki bin dört yüz nüfus olarak Petersburg Sefâret-i
Seniyyesi'nin bâ-telgraf Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne vuku‘ bulan iþ‘ârýna
nazaran bugün mahallinden vapura binecek olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin
Dersaâdet limanýna vürûdlarýnda aktarma sûretiyle yâhûd kumpanyalarla bi'lmukâvele doðrudan doðruya mahall-i mürettebe-i iskâniyelerine sevki zýmnýnda ihzârý muktezî olan vapur ücûrâtý için elde peþin para bulunmasýna ihtiyac-ý
âcil görülmesiyle iktizâ edecek mebâliðin Bank-ý Osmanî marifetiyle komisyona
temin-i itâsý vesâilinin sürat-i istihsali lüzûmuna ve muhâcirîn masârýfý nâmýyla
dahil-i müvâzene bulunan mebâliðden komisyonun üç milyon üç yüz altmýþ bin
küsûr guruþ matlûbu olduðu cihetle bu husûs için verilecek paranýn büdce
haricine çýkmayacaðý ve bu madde için zât-ý sâmî-i Sadâret-penâhîleriyle
görüþüldüðü ifadesine dair Muhâcirîn Komisyonu Reisi Rýza Paþa hazretlerinin
arîzasý manzûr-ý âlî oldu.
Muhâcirîn-i merkûmenin Dersaâdet'e vürûdlarýnda vapurdan çýkarýlarak
mahall-i mürettebeye izâmlarý zýmnýnda ayrýca vapur tedâriki için kendileri bir
müddet burada alýkonulacak olursa esir ticaretiyle me’lûf olan bazý kimseler
câriye ve köle almaða kalkýþarak biçareleri ýzrâr ile beraber bazý uygunsuz ahvâl
tekevvününe dahi bâdî olacaklarý gibi bunlarýn yersiz yurdsuz günlerce burada
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kalmalarý sefâletlerini müeddî olacaðýna nazaran burada karaya çýkarýlmayarak
hemen mahall-i mürettebeye gönderilmeleri muktezî ve vürûdlarýnda
vapurlarýn buraca vaktiyle para tedârik olunamamasýndan dolayý az çok bekledilmesi dahi mehâziri dâî bulunduðundan mebâlið-i lâzýmenin âcilen tehyi’esiyle vapurlarýn vürûdunda bilâ-tevkif doðruca mahall-i mürettebeye izâmlarý
esbâb ve vesâilinin seri‘an istikmâliyle atebe-i ulyâya dahi arz-ý ma‘lûmât olunmasý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîden olmaðýn ol-bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Rebîülevvel sene [1]308 / fî 10 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [22 Ekim
1890]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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Sultan II. Abdülhamid (1842-1918)
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ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN KAYNAK SUYUNDAKÝ KÜKÜRT KOKUSUNDAN HASTA OLMALARI SEBEBÝYLE NAKLEDÝLMELERÝ
Zor Sancaðý Re’sülayn kazâsýna yerleþtirilen Çeçen muhâcirlerin Salur kaynak suyundaki kükürt kokusundan hastalýða tutulmalarý sebebiyle civardaki
El‘izze adlý bölgeye taþýnmalarýnýn zorunlu görüldüðü

89

5 Kasým 1890

Zor Sancaðý Mutasarrýflýðý'na
Ýskân olunduklarý Re’sülayn Kazâsý'nýn vehâmet-i âb u havasý sebebiyle
þimdiye deðin bir hayli telefât ve zâyiâta uðradýklarýndan diðer havasý mutedil
bir mahallin irâesi hakkýnda muhâcirîn-i Çerâkise'den buna ve rüfekâsý
taraflarýndan gönderilen arzuhal üzerine sebkeden istilâma cevaben taraf-ý
vâlâlarýndan vârid olan tahrirâtda muhâcirîn-i merkûme iki bin hâne kadar
Çeçen'den ibaret olarak iskân edilmiþ olduklarý halde Re’sülayn'ýn Salur
menba‘ýndan zuhûr eden kükürd kokularýnýn tesirâtýyla iki yüz hâneye tenezzül
etmiþ ve mevcudlarýn dahi her biri birer illete mübtelâ olmuþ olduklarý ve ol
civarda vâki‘ olup arzu etdikleri El‘izze nâm mahall ise muhâcirîn iskânýna salih
olduðu bildirildiði Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'nden bâ-tezkire
izbâr olup vâkýâ muhâcirîn-i merkûmenin mücerred mevki‘in fenalýðý cihetiyle
bu kadar telefâta uðramalarý þâyân-ý teessüf olmaðla beraber bu hâl ile orada
býrakýlmalarý dahi kat‘a câiz olamayacaðý cihetle bunlarýn hemen sâlifü'l-beyân
El‘izze nâm mahalle nakilleri tensib kýlýnmaðla ol vechile icab-ý hâlin ifâsý ve
neticesinin inbâsýna himmet buyurulmasý bâbýnda.
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Müfâd-ý iþ‘âr-ý âlî-i dâverilerî ma‘lûm-ý âcizî olarak muhâcirîn-i merkûmenin beyân olunan El‘izze nâm mahalle nakilleri için Zor Mutasarrýflýðý'na
tahrirât tastîr ve tesyîr etdirilmiþ olmaðla komisyona aid muâmelenin dahi ifâsýna himem-i aliyye-i âsafâneleri derkâr buyurulmak bâbýnda.
Fî 22 Ra. sene [1]308 ve fî 24 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [5 Kasým 1890]
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KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝ GETÝREN RUSYA VAPURUNUN
KARANTÝNA BEKLEMEMEK VE MERSÝN'E GÝTMEK
ÝSTEMEMESÝNDEN DOLAYI TEMÝN EDÝLECEK
BAÞKA BÝR VAPUR GÖTÜRÜLMELERÝ
Kafkasya muhâcirlerini Ýstanbul'da Kavak semtine getiren Rusya vapurunun,
karantina beklememek ve Mersin'e gitmek istememesinden dolayý Ýdare-i
Mahsûsa vapuru ile yola devam etmek gerekeceðinden Padiþahýn emri
gereði yolcu aktarma iþinin Adalar mevki‘inde yapýlmasýndan kesinlikle
vazgeçilerek bir gece konaklama mecburiyetinde kalýnsa bile
Çanakkale'de Bahriye Nezâreti'nden temin edilecek
vapur ile yolculuðun sürdürülmesi

90

3 Aralýk 1890

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi

Bugün Kafkasya muhâcirlerinden iki bin bu kadar nüfusu hâmilen Kavak'a
vürûd etmiþ olan Rusya vapurunun Mersin'de karantina beklemek
mecburiyetinden nâþi bunlarý oraya kadar götüremeyeceði acentesi tarafýndan
beyân olunmasý üzerine mezkûr vapurdaki muhâcirînin Adalar önünde Ýdâre-i
Mahsûsa vapurlarýndan birine nakliyle bu vapurla Mersin'e izâmlarý kararlaþdýrýlmýþ olduðu mesmû‘-ý âlî buyrulmuþ olup muhâcirîn-i merkûmenin Adalar
önünde sandallarla vapurdan vapura nakli kaza vuku‘una sebeb olabileceði
cihetiyle asla câiz olmadýðýndan bu sûretden sarf-ý nazarla zikr olunan Rusya
vapurunun muhâcirîn-i merkûmeyi Çanakkale'ye götürmesi ve oraya Ýdâre-i
Mahsûsa vapurlarýndan bir münasibi irsâl olunarak muhâcirînin bu vapurla
Mersin'e gönderilmesi daha münasib olup þâyed muhâcirler aktarma için Kal‘ayý Sultaniye'de bir gece kalmaða mecbur olurlarsa hükûmet-i mahalliye tarafýndan kendilerine ekmek ve sâire tedârik ve itâ ve esbâb-ý beytûtetlerinin istihsal
kýlýnmasý tabiî olduðundan muhâcirîn-i merkûmenin Adalar önünde aktarma
edilmekden kat‘iyyen sarf-ý nazarla ber-minvâl-i muharrer Kal‘a-yý Sultaniye'ye
izâmlarý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhîden bulunmuþ ve
vapur için Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne tebligât ifâ edilmiþ olmaðla ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 20 Rebîülâhir sene [1]308 ve fî 21 Teþrin-i sâni sene [1]306 / [3 Aralýk 1890]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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BÝR ÇOK VÝLAYETTE MUHACÝR YERLEÞÝMÝNDE AKSAKLIKLAR
OLDUÐU
Birçok vilâyette iskân için belirlenmeyen yerlere muhâcir yerleþtirildiði, yerel
idarecilerden yüz bulan muhâcirlerin þunun bunun arazisine tecavüz ettikleri veya diðer bölgelerdeki hemþehrilerini yanlarýna davet ederek
geliþigüzel iskân teþebbüsünde bulunduklarý haberleri üzerine;
muhâcirlerin vilâyet merkezine uðramaksýzýn sapa yollardan
ilçelere sokulup kendiliklerinden iskâna yeltenmeleri ve
resmi belgelerini bir kaç ay sonra valiliðe getirmelerinden doðan düzensizliðin giderilmesi

91

28 Aralýk 1892

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Ekser vilâyetlerce muhâcirîn iskân olunan mahallerin iliþkili olup olmadýðý
tahkik olunmaksýzýn emr-i iskâna ibtidâr edilmekde ve bir takým muhâcirînin
hükûmetden gördükleri müsâmaha üzerine þunun bunun arazisine tecavüz ve
hod be hod iskân ile diðer mahalden hemþehrilerini dahi celb etmekde olduðundan ba‘d-ezîn muhâcirînin hod be hod bir mahalde iskân teþebbüsünde bulunduklarý hükûmetce haber alýnýnca bunlarýn iskânlarý takarrür ve daha bir takým
nüfusun iltihakýyla mikdârlarý tekessür etmeksizin oradan kaldýrýlmalarý ve müteferriâtý hakkýnda ta‘mîmen icra kýlýnan tebligâta cevaben Hüdavendigar
Vilâyeti'nden alýnýp melfûfuyla ma‘an irsâl kýlýnan tahrirâtda ekser muhâcirînin
merkez-i vilâyete uðramaksýzýn ve hükûmetce ma‘lûmât olmaksýzýn sapa yollardan dahil-i vilâyete gelerek mülhakâtýn bazý münasebetsiz mahallerine sokulup
hod be hod iskâna kýyâm ile tahrirât-ý resmiyelerini birkaç ay sonra vilâyete itâ
etmekde olduklarýndan ve þu hâlin derkâr olan mehâzir ve mazarratýndan bahsile
muhâcirîn sevkiyâtýnýn taht-ý intizam ve mazbûtiyete alýnmasý esbâbýnýn istikmâli
hakkýnda gönderilen 23 Temmuz sene [1]306 ve 12 Kanûn-ý evvel sene minh tarihli muharrerât mündericâtý tekrar ve bu kere icra kýlýnan tebligât üzerine Karesi
Mutasarrýflýðý'ndan gönderilip sûreti melfûf bulunan tahrirâtda dahi beyân olunduðu üzere muhâcirînin ma‘lûmatsýz gelememeleri için tedabir-i muktezîyenin
Dersaâdetce ittihâz ve icrasý takdirde yolsuzluk ve müþkilât hudûsuna mahal
kalmayacaðýndan ona göre icra-yý icabý lüzûmu iþ‘âr kýlýnmýþ ve zikr olunan muharrerâtýn 5 Kânûn-ý Sâni sene [1]306 ve 19 Mart sene [1]307 tarihlerinde savb-ý âlî-i
dâverilerine tesyâr olunduðu kayda mürâcaatla anlaþýlmýþ olmaðla þu hâle nazaran
icra-yý icabýna himem-i aliyye-i dâverileri masrûf buyurulmak bâbýnda.
Fî 8 C. sene [1]310 ve fî 16 Kanûn-ý evvel sene [1]308 / [28 Aralýk 1892]
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AHISKA MUHACÝRLERÝNÝN YERLÝ HALKIN ARAZÝLERÝNE MUSALLAT
OLDUÐU
Ýnegöl Kazâsý'nda bulunan Erikli bölgesinde iskân edilen Kafkasya'nýn Ahýska
bölgesi muhâcirlerinin kendilerine verilen arazi ile yetinmeyerek yerli halkýn
arazilerine tecavüz ettikleri

92

18 Mayýs 1893

Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Atûfetli efendim hazretleri,
Çâkerleri Ahýska muhâcirlerinden ve kýrk beþ hâneden ibaret olup bundan
akdem hicretimiz sýra[sýn]da bâ-irâde-i seniyye Bursa Vilâyeti dahilinde Ýnegöl
Kazâsý'nda Erikli nâm mahal terk ve ihsân buyurulmuþ halbuki mezkûr kýrk beþ
hânenin yirmi altýsý ayrý olarak ve on dokuz hâne âcizleri için terk ve ihsân
buyurulmuþ iken mezkûr yirmi altý hânenin sahibleri kendi hisse-i arazilerine
kanaat etmeyip hânelerimizin pîþgâhýnda bulunan birer dönümden ibaret arazilerimize tecavüz eylediklerinde her ne kadar men‘ine çalýþmýþ isek de sizin
burada yeriniz yokdur diye cevab edilmiþ ve binâenaleyh vukû bulan davâmýz
üzerine memûr-ý mahsûs gönderilmiþ ise de fasl u tesviye olunamayýp hâlâ
kullarý me’yûs ve mükedder kalmýþ ve komisyon-ý mahsûsuna mürâcaat olunup
aðlaþýldýkda siz gidiniz biz iþinize bakarýz diyerek cevab edilmiþ ise de halbuki
ziraat vakti tecavüz etmekle kullarýna gadr-ý küllî olacaðýndan lütfen kullarýný
gadrden vikâyeten mezkûr arazilerimize tesâhub olmak üzere þedîden ve âcilen
bir kýt‘a emirnâme-i sâmîlerinin þeref-tastîr buyurulmasý niyâzýmýz bâbýnda emr
u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 22 Nisan sene [1]309
Ahýska muhâcirlerinden
on dokuz hâne tarafýndan
gelen

Bu dahi

Bu dahi

Ýbrahim

es-Seyyid Ahmed

Abbas

*
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Ýnegöl Kazâsý Kaymakamlýðý'na
Erikli'de iki mahalle iskân eden Ahýska muhâcirlerinden on dokuz
hânesinin iskân teþebbüsünde bulunduðu mahalde hâne inþâsý orada cereyân
eden suyun telvîsi ile alt tarafdaki muhâcirlere mazarrat vereceðini bildirdiðinden hakikat-i hâlin seri‘an iþ‘ârý.
6 Mayýs sene [1]309 / 2 Za. sene [1]310 / [18 Mayýs 1893]
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BURSA'DA MÝHALÝÇ'TE ÝSKÂN EDÝLMÝÞ OLAN ÇERKES
MUHACÝRLERÝN YERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Bursa'da Mihaliç Çiftlikât-ý Hümâyûn arazisine iskân edilmiþ olan Çerkes
muhâcirlerinin evlerini su bastýðýndan yerlerinin deðiþtirilebilmesi için
Hazine-i Hâssa Nezâreti tarafýndan öncelikle haklarýnda ayrýntýlý
bilgi istendiðine dair

93

6 Aðustos 1893

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
42
Mihaliç Çiftlikât-ý Hümâyûn Ýdaresi'ne
Mihaliç Çiftlikât-ý Hümâyûnu arazisinden bir tarlaya iskân edilmiþ olan on
dokuz hâne Çerkes muhâcirlerinin hâneleri zemini alçak bulunmasýndan nâþi
su basarak hasara uðramakda olduklarýndan muhâcirîn-i merkûmenin Köni
karyesinin üst tarafýnda bulunan çiftlikât-ý hümâyûn tarlalarýndan birine nakilleri Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi'nden iþ‘âr olunmakda idüðinden bahisle
çiftlikât-ý hümâyûnun Köni tarlalarýnda ücretle ziraat etmekde bulunan mezkûr
muhâcirînin Kavaklý nâm tarlanýn bir köþesine iskânlarýnda mahzûr olmadýðý
beyânýyla icra-yý icabý vârid olan 15 Mart sene [1]309 tarihli ve on dört numaralý þukkada görünmüþ ise de bu bâbda vilâyetden ihtar vukû bulmasýna
nazaran muhâcirîn-i merkûmenin vaktiyle ne tarafdan iskân edildiði ve el-yevm
ikâmet etmekde olduklarý mahallin emlâk-ý hümâyûndan olup olmadýðý
hakkýnda tereddüd edilmiþ olduðundan ba‘dehû icabýna bakýlmak üzere evvelemirde mezkûr Çerkes muhâcirlerinin tarih ve sûret ve mahall-i iskânlarý
hakkýnda seri‘an izahât-ý lâzýmenin itâsý siyâkýnda cevabnâme terkîm kýlýndý.
23 Muharrem sene [1]311 / 25 Temmuz sene [1]309 / [6 Aðustos 1893]
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HH. THR, 469/56
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94

TEKE SANCAÐI'NDA ÇERKESLERÝ BOZGUNCULUÐA SEVKEDEN
GRUP VE KÝÞÝLERÝN YERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Teke Sancaðý'nda iskân edilen Çerkes muhâcirleri arasýnda güvenliði bozmakta önde giden ileri gelenleri ile Çerkesleri bozgunculuða sevkeden yerli
ahaliden bir kiþinin baþka yere gönderilmeleri
22 Aðustos 1893

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
957

Teke Sancaðý dahilinde iskân edilen yüz kýrk hâne Çerkes muhâcirleri bir an
ihlâl-i âsâyiþden hâlî olmayýp ahîren dahi iki kiþinin maktûl ve birkaç kiþinin
mecrûh olmasýný müeddî bir münâzaaya cür’et etdiklerinden bahisle bunlardan
rüesâ takýmýný teþkil eden on iki hâne halkýnýn Haleb Vilâyeti'nde bir mahalde
iskân ve Teke eþrâfýndan olup Çerkesleri fesâda teþvikden hâlî kalmayan Cemal
Bey'in muhâcir bulunmayan bir mahalde muvakkaten ikâmet etdirilmesi muktezî olduðu beyânýyla icra-yý icabýnýn müs‘taceliyet ve ehemmiyet-i maslahata
mebnî telgrafla tebliði Konya Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi tarafýndan bâ-mazbata
arz ve iþ‘âr olunmuþ olup Konya gibi mühim bir mahalde bu misüllü uygunsuzluk vuku‘u kat‘an câiz olmadýðýndan icab-ý hâl te’emmül olunarak ona göre ifâyý tebligât olunmasý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden
olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 9 Safer sene [1]311 ve fî 9 Aðustos sene [1]310 / [22 Aðustos 1893]

Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Süreyya
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Ý. HUS, 15/1311. S/124
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KUNAYTIRA'DAKÝ KÖYLERDE ÇERKES MUHACÝRLER ÝLE DÜRZÎLER
ARASINDA KAVGA ÇIKTIÐI
Suriye Vilâyeti'nin Havran Sancaðý'na baðlý Kunaytýra'daki Mansûre ve diðer
köylerde Çerkeslere Dürzîlerin saldýrýlarý üzerine çýkan kavgada on dört ev
yakýlarak her iki taraftan yetmiþ kiþinin öldürüldüðünün bildirildiði

95

7 Haziran 1894

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
4303

Havran Sancaðý mülhakâtýndan Kunaytýra'da muhâcirîn-i Çerâkise ile
Dürzîler beyninde zuhûr eden münâzaaya ve ol bâbda ittihâz olunan tedâbire
dair Suriye Vilâyeti'nin telgrafnâmeleri evvelce bâ-tezâkir-i husûsiye arz-ý
südde-i seniyye kýlýnmýþdý.
Cânib-i vilâyetden bu kere gelen telgrafnâmede iþbu münâzaada Dürzîlerin
zükûr ve inâs elli altý nüfusu býçak ile katl ve bir kiþiyi cerh edip on dört bâb
hâne ihrâk eyledikleri ve kendilerinden de yirmi maktûl olduðu mahallinden
alýnan ma‘lûmâta atfen beyân olunmaðla mezkûr telgrafnâme dahi arz ve
takdim olundu efendim.
Fî 3 Zilhicce sene [1]311 ve 26 Mayýs sene [1]310 / [7 Haziran 1894]
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Suriye Vilâyeti'nden vârid olan þifreli telgrafnâmedir
Kunaytýra'da sâkin Dürzî arasýnda tahaddüs etdiði evvelce arz olunan
münâzaaya dair jandar[ma] kumandanýndan þimdi alýnan telgrafnâmede
Dürzîlerin üç bini mütecâviz olduklarý halde Mansûre karyesine vuku‘bulan
hücûmlarýnda Mansûre ile diðer Çerkes köylerinden dört kýz bir kadýn ve büyük
küçük elli bir zükûr ki cem‘an elli altý nefer katl ve bir [.. ..]i cerh eyledikleri gibi
maktûllerin ekserisini býçakla boðazladýklarý ve on dört bâb hâne ve ahur ihrâk
eyledikleri ve kendilerinden yirmi neferin maktûl olduðu beyân olunmaðla arz
olunur, fermân.
Fî 25 Mayýs sene [1]310
Vali
Rauf
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96

KONYA VÝLÂYETÝ'NE SEVK OLUNAN ÇERKES MUHACÝRLERÝNE
VÝLAYETÇE HARCAMA YAPILMASI GEREKTÝÐÝ
Rusya'dan gelip Konya Vilâyeti'ne baðlý Aksaray Kazâsý'na sevk olunan Çerkes
muhâcirilerinden bir kýsmý için, yerli halktan yardým alýnamadýðýndan
yerleþtirilmelerinin mümkün olmadýðý, bunun için vilâyetçe harcama
yapýlabilmesi husûsunda izin istendiði
27 Mayýs 1900

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
288

Atûfetli efendim hazretleri,
Doksan üç tarihinde Rusya'dan gelip Konya Vilâyeti dahilinde Aksaray
Kazâsý'na sevk olunan ve ahali-i asliyenin zarûret-i halleri cihetiyle iâne cem‘i
müte‘assir olmasýndan nâþi henüz iskân edilemedikleri iþ‘âr-ý vilâyetden
anlaþýlan kýrk yedi hâne Çerkes muhâcirlerinin hânelerinin inþâsý ve masârýf-ý
sâire-i iskâniyelerinin tesviyesi için vilâyetce otuz beþ bin guruþun sarfý zýmnýnda Maliye Nezâret-i Behiyyesi'ne tebligât icrasý lüzûmuna dair Muhâcirîn-i
Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâsý devletlü paþa hazretleri tarafýndan
vârid olan tezkire leffen arz ve takdim olunmuþ olmaðla ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý hilâfet-penâhî þeref-müteallik buyurulur ise
mantûk-ý celîli infâz edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm olundu
efendim.
Fî 25 Muharrem sene [1]318 / fî 11 Mayýs sene [1]316
Sadrâzam
Rýfat
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfetpenâhî þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Muharrem sene [1]318 ve fî 14 Mayýs sene [1]316 / [27 Mayýs 1900]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyârî
Tahsin
*
Makam-ý sâmî-i cenâb-ý Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Doksan üç tarihinde Rusya'dan gelip berây-ý iskân Aksaray Kazâsý'na sevk
olunan yetmiþ dört hâne Çerkes muhâcirlerinden elli üç hânesinin emr-i iskân
ve îvâlarý mukaddemâ icra olunmuþ ise de ahali-i asliyenin zarûret-i halleri
cihetiyle iâne istihsali kesb-i usret etmesinden nâþi yirmi bir hânesinin ve bunlardan mâ-adâ masârýf-ý iskâniyeleri Arabsun Kazâsý'ndan tedârik olunmak
üzere mukaddemâ Aksaray Kazâsý'na sevk olunan yirmi altý hâne muhâcirînin
dahi esbâb-ý mezkûreden dolayý henüz iskân edilemedikleri ve bu iki takým
muhâcirînin sekiz yüz guruþ masrafla vücuda geleceði tahmin olunan
hânelerinin inþâsý ve sâir masârýf-ý iskâniyelerinin tesviyesi için otuz beþ bin
guruþa mütevakkýf olduðu beyânýyla meblað-ý mezbûrun sarfýna me’zûniyet
itâsý Konya Vilâyeti Meclis-i Ýdâresi'nden mevrûd mazbatada beyân olunduðuna ve muhâcirîn-i merkûmenin hâl-i muhâceretlerine nihayet vermek muvâfýký þân-ý âlî olacaðýna nazaran meblað-ý mezbûrun sarfý hakkýnda Maliye Nezâreti Aliyyesi'ne tebligât-ý sâmiye ifâsý menût-ý re’y-i âlî-i cenâb-ý Sadâret-penâhileridir.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Muharrem sene 1318 ve fî 6 Mayýs sene [1]316
Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azâsý
Rýza
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Ý. DH, 1374/1318. M/33
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RUSYA'YA GERÝ DÖNMEK ÝSTEYEN KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN
ÝKNA EDÝLMELERÝ
Ankara Vilâyeti'nde iskân olunduklarý yerleri terkederek Samsun'a gelmiþ
olan Kafkasya muhâcirlerinin ikna edilerek Rusya'ya geri gönderilmemeleri, geri dönüþ için ýsrar eden yüz kadar muhâcire ise, uygunsuz
davranýþlara kalkýþabileceklerinden dolayý, izin verilmesinin
uygun görüldüðü

97

24 Ekim 1900

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi

Trabzon Vilâyeti'nden vârid olan þifre telgrafnâme halli
C[evab] fî 5 Teþrin-i evvel sene [1]316
Ýskân talebinde bulunan muhâcirlerin bu vilâyetin kâbil olan mahallerinde
ve mümkün olamazsa vilâyât-ý Dahiliyeye sevk ile müteferrikan köylerde iskân
edilmeleri vesâiline teþebbüs olunarak neticesi arz edilecekdir. Ancak evvelce
de arz olunduðu vechile Ankara Vilâyeti'nden mukaddemâ Samsun'a avdet ve
yine iâdelerine kat‘iyyen muvâfakat etmeyip vatan-ý aslîlerine avdet ýsrarýnda
bulunmuþ ve Rusya konsolosu tarafýndan dahi müdâhale edilegelmiþ olan bir
çok Kafkas muhâcirleri gerek Samsun cihetlerinde ve gerek vilâyât-ý Dahiliyede
iskân için tazyik olunduklarý halde münasebetsiz bir hareketde bulunacaklarý ve
o zaman konsolosun iþe sûret-i aharla taarruz edeceði þüphesiz olduðundan þu
imkânsýz hâle nazaran bunlar hakkýnda ne yapýlmak lâzým geleceðinin de lütfen
emr u irâde buyrulmasý ma‘rûzdur, fermân.
Fî 6 Teþrin-i evvel sene [1]316
Trabzon Valisi
Kadri

*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
847
Ankara Vilâyeti'nde iskân olunduklarý mahalli terk ile Samsun'a gitmiþ olan
Kafkas muhâcirlerinden Rusya'ya avdet fikrinde musýr olanlarýn iknalarýyla
iskânlarý kâbil olamayacaðý ve Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'nce
Trabzon'a iâde olunan yüzü mütecâviz muhâcirînin dahi iskân ve iknalarýna
çare bulunamadýðý Trabzon Vilâyeti'nden iþ‘âr olunmasý üzerine henüz iskân
olunamayan muhâcirlerin hemen münasib mahallere sevkiyle yerleþdirilmeleri
ve Samsun'da bulunanlarýn dahi ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý
cenâb-ý Hilâfet-penâhî tavtîn ve îvâlarý cevaben vilâyet-i müþârünileyhâya
lede'l-izbâr iskân talebinde bulunan muhâcirlerin dahil-i vilâyetde kâbil olan
mahallerde ve mümkün olamaz ise vilâyât-ý dahiliyeye sevk ile müteferrikan
köylerde iskân edilmelerine tevessül olunacaðý ve fakat Samsun'a giden muhâcirlerin iâdelerine kat‘iyyen muvâfakat etmeyip vatan-ý aslîlerine avdet etmek
ýsrarýnda bulunduklarý ve bunlarýn Samsun havâlisinde veya vilâyât-ý dahiliyede
iskân için tazyik olunduklarý halde münasebetsiz bir hareketde bulunacaklarý ve
o zaman Rusya konsolosunun iþe müdâhale edeceðinde þüphe olmadýðý
beyânýyla taleb-i talimâtý hâvî cânib-i vilâyetden ahîren gelen telgrafnâme arz
ve takdim kýlýnmýþ ve reviþ-i hâle nazaran vatan-ý aslîlerine avdet etmek
fikrinde musýr olan muhâcirlere müsâade olunmasý icab-ý maslahatdan görünmekde bulunmuþ olmaðla, ol bâbda her ne vechile emr u fermân buyrulur ise
hükm-i âlîsi infâz olunur efendim.
Fî 29 Cemâziyelâhir sene [1]318 / 11 Teþrin-i evvel sene [1]316 / [24 Ekim
1900]

Sadrâzam
Rýfat
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RUS HUDUDUNDAN ÝÇERÝ GÝREN MUHACÝRLERÝN ÝÇÝNDE FÝRARÎ
ERMENÝLERE KILAVUZLUK YAPACAKLARIN BULUNMA
ÝHTÝMALÝ OLDUÐU
Pasaportsuz gelen bir takým muhâcirlerin sýnýrdan içeri girmelerine mâni olunamadýðý; gelenlerin Müslüman ve Ermeni köylerinde geçici olarak barýndýrýldýklarý ve bir an önce iç kýsýmlara yerleþtirilmelerinin saðlanmasý
gerektiði, ayrýca gelecek olan muhâcirler içinde firarî Ermenilere
kýlavuzluk yapacak olanlarýn bulunmasýnýn da
ihtimal dahilinde olduðu
27 Nisan 1902

Erzurum Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded: 7

Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Cenâb-ý Mülûkâne Baþkitâbet-i Celîlesi’ne
Muhâcirînin îvâsý hakkýnda cereyân
eden muâmeleye dair

Ma‘rûz-ý çâkerleridir,
Buraya muvâsalat-ý çâkerânem esnasýnda pasaportsuz bir takým muhâcirînin gelmekde olduklarý istihbar kýlýnmasý ve hudud ciheti asâkir-i þâhâne
marifetiyle muhâfaza olunmakda bulunmasý cihetle bu gibi muhâcirînin hududdan içeriye kabul olunmamalarý zýmnýnda memûrîn-i mülkiye ile beraber
hudud kumandan ve serkomiserliðine de tebligât-ý müessire ifâ kýlýnmýþ ise de
külliyetle gelen muhâcirîn-i merkûmenin isti‘mâl-i silah olunmadýkca hududdan içeriye girmelerine muhâlefet olunamayacaðý ve dahil-i hudud-ý Osmanî
olanlarýn köylere daðýlmakda bulunduklarý cevaben bildirilmekle ve kazâ
merkezleri hududa beþ altý saat mesafede bulunduðundan cihet-i askeriyece bu
gibi muhâcirînin duhûlü kat‘iyyen men‘ edilmedikce cihet-i mülkiyece tedâbir-i
mânia‘-i müessire ifâsý kâbil olamayacaðý anlaþýlmaðla hudud kumandanlýðýna
tekrîr-i vesâyâ olunmaðla beraber Bâb-ý Âlî'den istizân-ý keyfiyet olunmuþdu.
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden cevaben alýnan 8 Teþrin-i sâni sene [1]317 tarihli telgrafnâmede bunlar için ittihâz olunacak kararýn tebliði tabiî idüðünden
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þimdilik münasib mahallerde barýndýrýlarak sefâletlerine meydan verilmemesi
emr u izbâr buyrulmaðla ve Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan
dahi ayný sûretle emr alýnmaðla muhâcirîn-i merkûme hudud civarýnda bulunan
bir takým Ýslâm ve Ermeni kurâsýna muvakkaten ve müsâfereten yerleþdirilmiþ
ve yine alýnan o emr-i telgrafiye üzerine kendilerinin tâbiyyet-i Osmaniyeye
dahil olduklarýna müteallik muâmeleleri ikmâl etdirilmiþ ise de ber-vech-i
ma‘rûz bunlar oralara sûret-i muvakkatede yerleþdirilmiþ misafir edilmiþ
olmalarýna binâen tûl-i müddet oralarda barýndýrýlmalarý kâbil olamayacaðý gibi
Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek muhâcirînin bazý mütâlaât-ý siyâsiyeden
dolayý hududdan uzak mahallerde tavtîni zaten mukarrer bulunmuþ olmaðla
beraber bunlarýn bilâhere akrabalarýyla bi'l-muhâbere firaren Rusya'ya giden ve
oradan Memâlik-i Þâhâne'ye gelen Ermenilere kýlavuzluk etmek gibi ahvâle de
tasaddi etmeleri muhtemel bulunmasý gibi mahzûrât-ý mahalliyeye ve esasen ne
bu kazâlarda ve ne de vilâyetin cihât-ý sâiresinde arazi-i mahlûle ve hâliye
bulunmamasýna ve bahara kadar kalmak vaadiyle ve müsâfereten ikâme
edilmiþ olmalarýna mebnî temdid-i ikâmetleri muvâfýk-ý ma‘delet ve mülâyim-i
maslahat olamayacaðýna nazaran mevsim-i sevkiyâtýn hulûlüne mebnî bunlarýn
tensib buyurulacak mahallere sevkleri çaresine müsâra‘aten teþebbüs olunmak
ve masârýf-ý seferiyelerini zaten temin-i idare-i askeriyeden dolayý müzâyaka-i
þedîde içinde bulunan emvâl-i vilâyet te’diyeye gayr-ý mütehammil bulunduðundan nereden ne sûretle tesviye kýlýnacaksa o cihet dahi tayin ve inbâ edilmek
üzere Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'yla Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'ne tekrar mürâcaat olunduðu ma‘rûzdur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 18 Muharrem sene 1320 ve fî 13 Nisan sene 1318 / [27 Nisan 1902]

Erzurum Vâlisi
es-Seyyid Mustafa Nâzým
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KARAÇAY KABÝLESÝ MENSUPLARININ OSMANLI TOPRAKLARINA
GÖÇ ETME TALEPLERÝNE CEVAP ALAMADIKLARI
Rusya hükûmetinin, Rus ordusunda askere almak, çocuklarýný zorunlu Rusça
eðitimi ile Ruslaþtýrmak teþebbüsünden dolayý Osmanlý topraklarýna göç
etme isteklerini dilekçe ile ilgili makamlara bildiren Karaçaylýlarýn
herhangi bir cevab alamadýklarý
30 Aðustos 1903

Telgrafnâme
Vâlide Sultan-ý Aliyyetü'þ-þân Efendimiz Hazretleri Vâsýtasýyla Cânib-i Celîl-i
Hazret-i Hilâfet-penâhi'ye
Cenâb-ý Hakk sene-i devriye-i Hilâfet-penâhîlerini müzdâd buyursun. Abd-i
memlûklarý kavm-i necîb-i Türk'den münþa‘ib Kafkasya'da bulunan Karaçay
kabilesinden olup Rusya Hükûmeti kabilemiz ahalisini Ýslâm karýndaþlarýmýza
karþý askerliðe sevk etmek, er ve kýz çocuklarýmýzý Rusca okutmak sûretiyle
Ruslaþtýrmak için karye baþýna mektebler yaptýðý cihetle icbâr etmek gibi dîn-i
Ýslâm'a münâfî teklifât-ý þedîdesine binâen muhâceretimiz husûsunda Rusya
Hükûmeti'ne mürâcaatla aldýðýmýz evrak-ý resmî üç yüz yetmiþ hânenin listesiyle 22 Mart sene 1903 tarihinde 77 ve 394 numarasýyla Hariciye Nezâreti'ne
verilmiþ oradan dahi Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi inhâsýyla makam-ý
Sadâret'den li-ecli'l-arz Mâbeyn-i Hümâyûn'a irsâl olunduðu dermiyân
edilmekde ise de el-hâletü hâzihî bir semere hâsýl olmadýðýndan cehâr-ý çeþmle
muntazýr-ý merhamet bulunan bu kadar Ýslâm'ýn iz‘âf-ý hürmet ile emr-i tesrîrine fermân buyurulmasý müsterhamdýr. Ol bâbda kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân þevketlü Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinindir.
17 Aðustos sene [1]319 / [30 Aðustos 1903]
Sirkeci'de Osman Aða ikâmetinde
Vekil-i Ahali-i Kafkasya
El-hâc Osman Toðan
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HAVRAN SANCAÐI'NA BAÐLI KUNAYTIRA KAZÂSI'NDA NÜFUS SAYIMINA ÝTÝRAZ EDEN ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN TESKÝN EDÝLDÝÐÝ
Suriye'de Havran Sancaðý'na baðlý Kunaytýra Kazâsý'nda iskân edilen ve
askerlikten muâf tutulduklarýndan baþka, vergi amacýyla ehlî hayvanlarýnýn sayýmý yapýlmayan ve nüfus tahririne zorluk çýkaran Çerkes
muhâcirlerinin yaptýklarý itirazlardan vazgeçtikleri
8 Ekim 1905

Yýldýz Sarayý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
Suriye Vilâyeti'nden þifre
Müsta‘celdir

Havran Sancaðý'na merbût olup öteden beri Havran ahalisi gibi mükellefiyet-i askeriyeden müstesnâ tutulan Kunaytýra Kazâsý'nda ol vakit iskân edilen
bir çok muhâcirîn-i Çerâkise dahi ahali-i kadîme misüllü müstesnâ tutulduklarý
gibi hayevân-ý ehliye ta‘dâdý dahi icra edilmemiþ ve bu hâlin þu sûretle devamý
menâfi‘-i Hazine'ye münâfî düþeceði derkâr bulunmuþ olduðundan kazâ-i
mezkûr merkez-i vilâyete ilhâk ile buradan gönderilen memûrîn-i mahsûsa ve
isti‘mâl edilen vesâil-i muktezîye semeresiyle sâye-i kudret-vâye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhîde geçen sene sâir mahaller gibi Kunaytýra'da hayvanât-ý ehliye
ta‘dâd edilmiþdi. Bu kere vilâyetce tahrir-i nüfusa baþlandýðý sýrada kazâ-i
mezkûre dahi icab eyleyen tahrir komisyonlarý bi't-tertib izâm olunmuþ ise de
rüesâ-yý Çerâkise muhâlefet göstererek bazý harekât-ý-ý serkeþâneye mücâseret
eyleyenlerine ve muhâcirîn-i merkûmenin sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i
Padiþahî'de emr-i iskân ve îvâlarý için hükûmetce büyük fedâkârlýk icra ve
ziraatlerine kâfi arazi ve akvât-ý zirâiye itâ kýlýnmýþ iken küfrân-ý nimet kabilinden olarak emr-i tahrirde izhâr-ý muhâlefet etmeleri ahali-i kadîmece sû-i tesiri
müstelzim olacaðý cihetle emr-i tahririn behemehâl icrasý zýmnýnda mikdâr-ý
kâfi jandarma sevkiyle rüesâ-yý Çerâkise ve Urbân'a nesâyih-i müessire icra ve
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bazý muâmelât-ý muktezîye ifâ olunduðu gibi bu iþde sa‘î-bi'l-fesâd olan rüesâyý Çerâkise'nin hemen derdestleriyle merkez-i vilâyete izâmlarý lüzûmu
mahalline bildirilmesi üzerine dün rüesâ-yý Çerâkise Kunaytýra hükûmet konaðýna gelerek izhâr-ý nedâmet ve emr-i tahririn icrasýna muvâfakat ve tahrir
komisyonlarý bi'l-istishâb karyelerine azîmet ederek emr-i tahrire baþlanmýþ ve
kadîmden beri muâmelât-ý askeriye ve tahririyeden müstesnâ tutulan ve reisleri
öteden beri sadâkatla müþtehir olan Kufül aþiretinin dahi tahrir-i nüfuslarýna
mübâþeret edilmiþ ve bu da cümle-i muvaffakýyyât-ý seniyye-i hazret-i Hilâfetpenâhîden bulunmuþ olduðunun maa't-teþekkür arzýna ibtidâr kýlýndý, fermân.
Fî 25 Eylül sene [1]321 / [8 Ekim 1905]
Suriye Vâlisi
Nâzým
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KENDÝLERÝNE TAHSÝS EDÝLEN ÝSKÂN YERÝNE GÝTMEYEN KARAÇAY
MUHACÝRLERLERÝNÝN YA ASKERÝ GÜÇ KULLANILARAK
GÝTMELERÝNÝN TEMÝN EDÝLMESÝ YA DA PASAPORTLARI
VERÝLEREK RUSYA'YA ÝADE EDÝLMELERÝ GEREKTÝÐÝ
Konya vilâyeti sýnýrlarý içinde gösterilen iskân yerini kabul etmeyerek Karahisar sancaðýnýn Aziziye kazâsýndaki Kile yaylasýna kendiliklerinden yerleþmek isteyen Karaçay muhâcirlerinin kendilerine tayin edilen yerlerine
geri gönderilmeye çalýþýldýðýnda, jandarma kuvvetlerine raðmen ýsrarla zikredilen yaylaya gitmek istediklerini bildirerek karþý koyduklarý,
esas iskân mahallerine gönderilemezler ise gerekirse aslî
vatanlarý Rusya'ya dönmelerine izin verilmesi

101

30 Ekim 1906

Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 64

Konya Vilâyeti dahilinde irâe olunan mahalli adem-i kabul ile Karahisar
Sancaðý'nýn Aziziye kazâsý dahilinde kâin Kile Yaylasý'na hod be-hod yerleþmek
isteyen Karaçay muhâcirlerinin hükûmet-i mahalliyece tayin olunan mahalle
iâdeleri zýmnýnda gönderilen jandarma kumandanýyla Bolvadin kaymakamý
refâkatinde bulunan jandarma müfrezesine mükemmel silah ile mukâbele
ederek mezkûr yayladan kat‘iyyen çýkmayacaklarýný ve icab eder ise orada öleceklerini ve þâyed oraya iskân edilmeyecek olurlar ise Rusya'ya avdet etmek
üzere pasaportlarýnýn iâdesini taleb ederek kendilerine fi‘len muhâfelefet ve
edilen nasâyihi reddeyledikleri ve bunlarýn hükûmet-i mahalliyenin ruhsatý
olmaksýzýn hod be-hod iþgal etdikleri yerde yerleþmelerine iðmâz veya müsâade
edilmesi emsâli için âtiyen müstelzim-i mahzûrât olduðu gibi oradan kaldýrýlmalarý da tezyid-i kuvvetle isti‘mâl-i cebr ve þiddete mütevakkýf olmasýna ve
esasen memleketlerine avdet için pasaportlarýný taleb eylemekde olmalarýna
nazaran muhâcirîn-i merkûmenin daha cesîm bir kuvvet sevkiyle ve ziyâde þiddet irâesiyle oradan ihraclarý veyâhûd pasaportlarýnýn reddiyle hemen Rusya'ya
avdet etdirilmeleri hakkýnda Hüdavendigar Vilâyeti'nden vârid olan þifreli ve
14 Teþrin-i evvel sene [1]322 tarihli telgrafnâme miyâne-i ubeydânemizde
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mütâlaa olundu. Fî'l-hakika muhâcirîn-i merkûmenin hareket-i vâký‘alarýna
karþý iðmâz olunmak sû-i sirâyet mahzûriyeti müstelzem bulunmuþ ise de bunlarýn vilâyetce tayin olunan mahall-i iskâniyeye iâdeleri zýmnýnda bir kuvve-i
kâfiye sevki ve yâhûd talebleri vechile ellerine pasaportlarýnýn itâsýyla memleketlerine avdetlerine ruhsat verilmesi þýklarýndan biri hakkýnda her ne vechile
emr u fermân-ý isabet-ünvân-ý hazret-i Hilâfet-penâhîleri þeref-müteallik buyurulur ise hükm-i münîfinin Bâb-ý Âlî'ye emr u fermân ve Komisyon-ý Âlî'ye de
ma‘lûmât ihsân buyurulmasý bâbýnda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 12 Ramazan sene [1]324 ve fî 16 Teþrin-i evvel sene [1]322 / [30 Ekim
1906]

Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azâsý Kâtib-i sânî-i
hazret-i þehriyârileri
Ahmed Ýzzet
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MUHACÝRLERÝN KENDÝLERÝNE VERÝLEN MALZEMELERÝ SATIP
PARAYA ÇEVÝREREK BAÞKA YERLERE SAVUÞTUKLARI
Osmanlý topraklarýna iskân yoluyla yerleþen muhâcirlerin kendilerine tanýnan
ev, gýda, ziraat aletleri ve sâir eþyalarýný satýp paraya çevirerek baþka
yerlere savuþtuklarý haber alýndýðýndan ilgili vilâyetlere bildirilmek
sûretiyle bu tür Hazine'ye yük olan davranýþlarýn
önünün alýnmasýnýn gerektiði

102

25 Þubat 1907

Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi

Efendim hazretleri;
Sâye-i saâdet-sermaye-i hazret-i Hilâfet-penâhide muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin
seri‘an ve kâmilen iskânlarýyla terfîh-i ahvâli zýmnýnda gayret ve itina olunarak
vilâyât-ý þâhânede bunlara muktezî arazi Ýskân-ý Muhâcirîn Talimât-ý
Cedîdesi'nde muayyen evsâfý hâiz olmak üzere intihâb ve irâe etdirilmekde ve
birer hâne inþâ ve çift hayvanât ve edevâtýyla tohumluk ve yemeklik itâ kýlýnmakda olduðu halde muhâcirîn-i merkûmeden bazýlarý hükûmet-i mahalliyece
emr-i iskânlarýna sarf olunan akçenin mikdârýna ve çekilen zahmete bakmayarak hatta levâzým-ý iskâniyesini nakde kalb ederek mahall-i âhara savuþmakla beraber gitdikleri mahalde tekrar iskânlarýný istidâ eyledikleri mürâcaat ve
muhâberât-ý vâký‘adan anlaþýlmakda olup hükûmet-i seniyyece birçok fedakârlýk ihtiyârýyla iskân olunan muhâcirînin böyle mahall-i iskânýný terk ve eþyasýný
fürûht ile baþka mahalle gidip yeniden hazine-i devleti ýzrâra kalkýþmasý bi'lvücûh gayr-ý câiz ve muâmelât-ý iskâniyeyi dûçâr-ý iþkâl edeceði emr-i bâriz
olarak li-ecli'l-iskân gönderilen muhâcirînin mahall-i âhara savuþmalarý ve
þâyed nakil sûretiyle gelmiþler ise evvelki bulunduklarý yerde iskân olunup
olunmadýklarýnýn tahkik ve tedkiki muktezî olmasýyla halen ve istikbalen bu
gibi ahvâlin men‘-i vuku‘u zýmnýnda tedâbir-i lâzýmenin ittihâz ve icrasý
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan vârid olan tezkirede
izbâr kýlýnmýþ ve keyfiyet icab eden vilâyât ve elviye-i gayr-ý mülhakaya iþ‘âr
olunmuþdur. Oraca da sûret-i iþ‘âra göre tedâbir-i muktezîye ittihâzýyla iskân
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edilen muhâcirînin mahall-i iskânlarýný terk ederek taraf-ý âhara savuþmalarýna
meydan verilmemesi esbâbýnýn istikmâli ve evvelce de bildirildiði vechile muhâcirînin muâmelât-ý iskâniyeleriyle husûsât-ý müteferri‘asýna komisyon-ý âlîce
bakýlmakda olduðundan gerek bu bâbda gerek muhâcirîne müteallik husûsât-ý
sâirede doðruca oraya iþ‘âr-ý keyfiyet olunmasý husûsuna himem.
Fî 12 Muharrem sene [1]325 ve fî 12 Þubat sene [1]322 / [25 Þubat 1907]
Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
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DH. MKT, 2611/91
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SÝVRÝHÝSAR KAZÂSI'NDA KARAÇAY MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN GIDA ALIMINDA YAPILAN YOLSUZLUK
Ankara Vilâyeti'ne baðlý Sivrihsar kazâsýnda iskân edilen Karaçay muhâcirlerine verilen tohumluk tahýl, pirinç ve günlük ekmeðin ihalesinde kaymakam ve
memûrlarýn katýlýmýyla ortaya çýkan yolsuzluk iddiâsýnýn araþtýrýlmasý
2 Þubat 1908

103

Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 482

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Vâlâsý'na
Devletlü efendim hazretleri,
Ankara Vilâyeti'ne mülhak Sivrihisar Kazâsý dahilinde iskân olunan
Karaçay muhâcirlerine verilen tohumluk zehâirin münâkasasýnda ve geçen
sene Ramazan-ý þerîfde itâ edilen pirincin mübâyaa ve yevmî verilen nân-ý
azizin iþtirâsýnda kazâ-i mezkûr kaymakamýnýn memûrîn-i mahalliyeden
bazýlarýnýn iþtirak ve delâletiyle suistimâlât ve irtikâbât vuku‘a getirdiði komisyon-ý âlîce haber alýnmasý üzerine bi'l-muhâbere vilâyet-i müþârünileyhâdan bu
kere cevaben alýnan tahrirâtda husûsât-ý mezkûrenin bi't-tahkik tebeyyün etmesine mebnî kaymakam-ý mûmâileyhin taht-ý muhâkemeye alýnmasý için irâde-i
seniyye-i hazret-i Padiþahi istihsali zýmnýnda ol bâbdaki evrak-ý tahkikiyenin
nezâret-i celîle-i âsafânelerine irsâl kýlýndýðý anlaþýlmaðla ol bâbda muâmele-i
muktezîyenin ifâ ve neticesinin inbâ olunmasý husûsuna himem-i celîle-i
âsafâneleri þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 27 Þevval sene [1]325 ve fî 20 Teþrin-i sâni sene [1]323
Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azasý
Kâtib-i Sâni-i Hazret-i Þehriyâri
Ýzzet

*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Memûrîn Kalemi
Aded: 833
Sivrihisar Kazâsý dahilinde iskân olunan Karaçay muhâcirlerine verilen
tohumluk zehâirin münâkasasýnda ve geçen üç yüz yirmi dört senesi Ramazan-ý
þerîfinde itâ olunan pirinç ve ekmeðin iþtirasýnda mahallî memûrinînden
bazýlarýn vesâtat ve iþtirakiyle kazâ-yý mezbûr kaymakamý Hasan Halis Efendi
tarafýndan vuku‘a getirilen suistimâlât hakkýnda Ýskân-ý Muhâcirîn Hey’et-i
Teftiþiyesi Reisi Mirlivâ saâdetli Ahmed Fevzi Paþa cânibinden takdim kýlýnan
arîza sûretinin leffiyle bu bâbda tahkikâtý muhtevî evrak ve müteferriâtýnýn
irsâliyle Ankara Vilâyet-i Aliyyesi'nden vürûd edip havale buyurulan 23 Teþrin-i
evvel sene [1]323 tarih ve üç yüz on numaralý tahrirâtda muhâcirîn-i merkûme
için bi'l-münâkasa iþtirâ olunan eþyanýn zaman-ý ihalede alýnýp satýldýðý fiyatdan
fazla bedelle ihale olunarak sandýk emini vesâtatýyla kaymakam-ý mûmâileyh
nâmýna alýnan bir hayli mebâliðin memûrîn-i aidesince taksim edilmek sûretiyle
irtikâb vuku‘a getirilmiþ ve bu husûsda medhal ve iþtiraki olan memûrîn-i sâire-i
mahalliye haklarýnda takibât-ý kanûniye icrasý kaymakamlýk vekâletine yazýlmýþ
olduðu beyânýyla kaymakam-ý mûmâileyhin muhâkeme altýna alýnmasý için
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahinin bi'l-istihsal tebliði ve evrak-ý mersûlenin
iâdesi lüzûmu iþ‘âr kýlýnmýþ ve gözlerine târî olan hastalýkdan dolayý Hamidiye
Etfâl Hastahâne-i Aliyyesi'nde ameliyât-ý muktezîye icra edilmek üzere bâ
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhi Dersaâdet'e götürülüp el-yevm orada
bulunan mûmâileyh Hasan Halis Efendi tarafýndan bu kere huzur-ý sâmî-i
hazret-i nezâret-penâhilerine takdim kýlýnýp havale buyurulan arzuhalde de
hasbe'l-vazife haklarýnda icrasýna mecbur olduðu muâmelât-ý kanûniye sebebiyle kendisinden dilgîr olan muharrerü'l-esâmî eþhâsýn kendisinin berây-ý
müdâvât Dersaâdet'de bulunmasýný fýrsat ittihâz ederek Ýskân-ý Muhâcirîn
Hey’et-i Teftiþiyesi Reisi olup Dersaâdet'e vürûdundan bir mâh sonra üçüncü
defa olarak berây-ý teftiþ kazâ-yý mezbûra azîmet etmiþ olan Mirlivâ saâdetli
Ahmed Fevzi Paþa'ya aleyhinde bazý ifadâtda bulunarak paþa-yý mûmâileyh
hakkýnda siâyete sevk eyledikleri istihbar olunmuþ ve halbuki kendisi gerek
muhâcirîn-i merkûmenin iskân ve nakli ve gerek infâk ve iâþeleri emrinde
geceli gündüzlü sa‘y ve gayret ve her vechile ibrâz-ý iffet ve sadâkat eylediði ve
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hatta bu bâbdaki hidemâtý makam-ý vilâyâtca da mazhar-ý takdir olarak 13
Kanûn-ý evvel sene [1]322 tarihinde taltifi Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi'nden
inhâ kýlýndýðý ve yirmi üç seneye peyveste olan müddet-i hizmetinde istikâmet
ve sadâkati rehber ittihâz ederek bulunduðu müteaddid kaza kaymakamlýklarýnýn hiç birinde lekedâr olmadýðý ve keyfiyet icra edilecek tedkikât-ý ciddiye
neticesinde de tezâhür edeceði derkâr ve beyân olunan husûsâtda gerek mal
sandýðýnca gerek daire-i belediyece bir gûne sû-i hâl ve muâmele vâki‘ ise
ondan memûrîn-i mahsûsasýnýn mes’uliyeti lâzým gelip kendisinin onlar yüzünden sýrf aleyhdarânýnýn ilkââtýyla muahezesi ma‘delet-i seniyyeye tevâfuk edemeyeceði aþikâr bulunmuþ olduðu beyânýyla isnâdât-ý vâký‘anýn bir de kendisinden suâl olunmasý istidâ edilmiþ ve tahrirât-ý mezkûre ve arzuhal ve ol bâbdaki
Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'nýn tezkire-i muhavvelesiyle evrak-ý
matviyyenin mütâlaa ve tedkikinden ve ale'l-husûs geçen sene Ramazan-ý
þerîfinde vuku‘u dermiyân edilen irtikâbâtýn bir sene sonra meydana çýkarýlmasýndan þikayât-ý vâký‘anýn þâyibe-i arzdan külliyen vâreste olduðuna kanaatý tam hâsýl olamamýþ ise de sûret-i iþ‘âr ve istidâya nazaran keyfiyetin bi'l-etraf
tedkikiyle taayyün edecek hâle göre icabý icra ve neticeden Muhâcirîn
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'na da ma‘lûmât itâ edilmek üzere takýmýyla
takdim kýlýnan evrakýn bir kere de nezâret-i celîle-i fahîmâneleri davâ vekâletine havale buyurulmasý vâbeste-i re’y-i sâmî-i cenâb-ý nezâret-penâhileridir ol
bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 26 Zilkâde sene 1325 ve fî 18 Kanûn-ý evvel sene 1323
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi
Memûrîn Kalemi Müdüriyeti
*
Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 618
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Vâlâsý'na
Devletlü efendim hazretleri,
20 Teþrin-i sâni sene [1]323 tarih ve dört yüz seksen numaralý tezkire-i
âciziye zeyldir.
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Sivrihisar Kazâsý dahilinde iskân olunan Karaçay muhâcirlerine verilen
tohumluk zehâir münâkasasýyla pirinç ve nân-ý azizin iþtirâsýnda vuku‘a getirilen suistimâlâtdan dolayý kaymakam-ý kazânýn icra-yý muhâkemesi hakkýnda
nezâret-i celîlelerinden þimdiye kadar bir gûne emr u tebligât itâ buyurulmamýþ
ve hasbe'l-iþtirak mahallince haklarýnda takibât-ý kanûniye icrasýna ibtidâr
edilen memûrîn-i mahalliyeden bir takýmýnýn ahîren bu bâbda bazý gûne müsted‘iyât ve itirazâta mübâderetleriyle beraber diðer tarafdan mârru'z-zikr suistimâlâtýn daha vâsi‘ bir derecede bulunarak tedkikât-ý amîka îfa edildiði sûretde
hakâyýk-ý keyfiyetin tamamýyla tezâhür eyleyeceðine binâen tekrar tahkikât ve
tedkikât icra etmek üzere mahalline izâm kýlýnan memûrlarýn bu kere avdetle
verdikleri evrak müfâdýna nazaran mevâdd-ý mebhûs-ý inhâdan bir kýsmýnýn
sabit ve bir kýsmýnýn da bî esas olduðu anlaþýlmýþ olmaðla netice-i tahkikâtý
mutazammýn fezlekenin irsâliyle memûrîn-i mezkûre ile birlikde hakkýnda
muâmele-i kanûniye icra kýlýnmak üzere kaymakam-ý mûmâileyhin icra-yý
muhâkemesine aid muâmelenin tesrî‘i husûsunun bu kere de taraf-ý âlî-i
nezâret-penâhilerine iþ‘âr olunduðu Ankara Vilâyet-i Aliyyesi'nden komisyon-ý
âliye mevrûd tahrirâtda izbâr kýlýnmýþ ve bu gibi sû-i muâmelâta karþý müsâmaha mültezem-i âlî olan muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin emr-i iskânýný iþkâl ve masârýf-i
zâide ihtiyârýný mûcib olacaðý rýza-yý âliye külliyen muhâlif olduðu cihetle
kat‘an câiz olamayacaðýna nazaran muhâkemenin tesrî‘-i muâmelâtýyla komisyon-ý âliyede ma‘lûmât itâsý müsâade-i celîle-i âsafânelerine vâbeste bulunmuþdur. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Zilhicce sene [1]325 ve fî 21 Kanûn-ý sâni sene [1]323 / [2 Þubat 1908]

Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azasý
Kâtib-i Sâni-i Hazret-i Þehriyâri
Ýzzet
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BURSA'DAKÝ MUHACÝRLERÝN ÞEHÝR MECLÝSLERÝNDE ÜYE OLAMAMALARININ SEBEBÝNÝN BÝLDÝRÝLMESÝ
Bursa nüfusunun yarýdan fazlasý muhâcir olmasýna raðmen þehrin idare,
belediye ve adliye meclislerinde görev alamamalarýnýn sebebinin sorulmasý üzerine muhâcirler arasýnda istenilen vasýflara sahip olanlarýn
bulunmadýðý þeklinde izâh edildiði

104

8 Mart 1908

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne,
Revnakbahþ Devletlü Memduh Paþa Hazretleri'ne
Ma‘rûz-ý bendeleridir;
Sâye-i ma‘delet-vâye-i hazret-i tâcdâr-ý muazzamîde Bursa þehrinin nýsfýndan ziyâdesi muhâcirînden ve kâbil-i mukayese olacak sûretde içlerinde aðniyâ
ve hikmet-i hükûmet ve umûr-ý idareye elveriþli kanûn-þinâsân bir çok zevâtýn
mevcud bulunduðu be-dîdâr iken þimdiye kadar icra kýlýnan intihâbda müsâvât-ý
kanûniye gözedilmemesinden dolayý ne mecâlis-i idare ve ne de mehâkim-i
adliye ve devâir-i belediyede azâ sýfatýyla hiçbir muhâcir bulunmamasý hakk-ý
müddeâmýza bürhân-ý kâfî olmaðla lutfen ba‘demâ makam-ý sâmî-i vilâyet-i
celîlece bu cihetin derpîþ-i nazar-ý im‘âna alýnmasý esbâbýnýn istikmâli menâfi‘-i
umûmiye nâmýna ihbâr-ý keyfiyet eylerim. Ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fî 13 Þubat sene 1323
Mehmed Sadýk
*
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Hüdavendigar Vilâyeti
Mektubi Kalemi
Aded: 597
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
20 Þubat sene [1]323 tarihli ve dört yüz elli altý numaralý tahrirât-ý aliyye-i
nezâret-penâhilerine arîza-i cevabîyedir.
Bursa'da mutavattýn muhâcirînden mecâlis ve mehâkim azâlýðýna kâbil-i
intihâb kimselere þimdiye kadar tesadüf edilemeyip mâ hâzâ evsâf-ý matlûbe ile
muttasýf ve intihâb salahiyetini hâiz kimseler görülür ise intihâba dahil edilmek
tabiî olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 4 Safer sene [1]326 ve fî 23 Þubat sene [1]323 / [8 Mart 1908]
Hüdavendigar Vilâyeti
Valisi
[Mehmed Tevfik]
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SÝVRÝHÝSAR KAZÂSI'NDAKÝ KARAÇAY MUHACÝRLERÝNÝN YERLÝ
HALK ÝLE OLAN GEÇÝMSÝZLÝKLERÝ
Ankara Sivrihisar'da Erten köyünü, tabiat þartlarýyla uyum saðlayamayarak
terk eden ve izin almaksýzýn Çifteler Çiftliði'ne baðlý Belpýnarý adlý yerde yerleþen Karaçay muhâcirleri, kolluk kuvvetiyle çýkarýlmazlarsa çevredeki
dört köyün otlak ve yaylak mekâný olan bu yerdeki yerli halk ile
geçimsizliklerinin devam edeceði

105

2 Ocak 1909

Bâb-ý Âlî
Daire-i Nezâret-i Dahiliye
Muhâcirîn Ýdaresi
Aded: 800
Huzur-ý Âlî-i Nezâret-penâhi'ye
Mukaddemâ Sivrihisar Kazâsý'nda Erten karyesinde iskân edilmiþ iken
vehâmet-i havasý bahânesiyle Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu dahilindeki kurânýn
sulak mahalli olan Belpýnar mevki‘ine gelerek cebren tavattun etmek isteyen
Çeçen muhâcirlerine icra-yý nesâyih ve bu bâbda tahkikât ve tedkikât ifâ eylemek üzere daire-i askeriyeden izâm olunan hey’et tarafýndan mevrûd mazbata
mündericâtýndan bahs ile muhâcirîn-i merkûmenin bir an evvel mahallerine
iâdeleri hakkýnda muktezâ-yý hâlin ifâ ve neticesinin inbâsý Harbiye
Nezâreti'nin matviyyen iâde ve takdim kýlýnan tezkiresinde izbâr olunuyorsa da
bu bâbda evvelce de makam-ý Seraskerî'den, mülgâ Muhâcirîn Komisyon-ý
Âlîsi'ne iþ‘âr vâki‘ olarak 28 Haziran sene [1]324 tarih ve iki yüz altmýþ altý
numarasýyla son defa yazýlmýþ olan tezkire-i cevabîyede muhâcirîn-i
mezbûrenin mevki‘-i mezkûra gidip yerleþmeleri bir tarafdan gördükleri
himâyet ve teshilâtdan inbiâs eylediði istidlâl olacaðý ve kaldýrýlmalarý mültezem ise Çiftlik-i Hümâyûn Ýdaresi'nce icabýna bakýlmak iktizâ edeceði
Ankara Vilâyeti'nden bildirildiði ve hükûmet-i seniyyece bir defa iskân olunan
muhâcirînin ahali-i kadîme hükmünde tutularak tekrar iskânlarý cihetine gidilememek umûr-ý tabiiyeden olmakla iskân edildikleri Erten karyesini terkle taraf-ý
âhara savuþmuþ olan muhâcirîn-i merkûmenin esasen haklarýnda komisyon-ý
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âlîce yapýlacak bir muâmele olmayacaðý gibi avdet etmedikleri sûretde meskenleriyle levâzým-ý sâiresinin diðer muhâcirîne itâsý vilâyet-i müþârünileyhâya
teblið edildiði izbâr kýlýnmýþ olmasýna ve binâberîn idare-i umûmiyece de bu
bâbda yapýlacak bir þey olmamasýna nazaran nezâret-i müþârünileyhâya cevab
ýsdârý menût-ý müsâade-i celîle-i düstûrîleri olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Kanûn-ý evvel sene [1]324 / [2 Ocak 1909]
Muhâcirîn-i Umûmiye Ýdaresi
*
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ý kullarýdýr,
Üç sene mukaddem Rusya'dan Memâlik-i Osmaniyeye hicretle tâbiyyet-i
Devlet-i Aliyye'yi kabul ve münasib bir mahalde de iskânýmýzý istidâ etmekliðimiz üzerine Ankara'ya sevk ve izâm ve Erten nâm mevki‘de de iskân olunmuþ isek de oranýn gayet vahim olan âb ve havasýyla katiyyen imtizâc edemeyerek birkaç ay zarfýnda aile ve rüfekâmýzdan doksan nüfus telef olduðu gibi
bizler dahi hayatýmýzdan kat‘-ý ümid etmiþ olduðumuzdan bin müþkilât ve
sefâletle Yalova'ya gelmeðe mecbur olduk. Þimdi de orada sefil ve sergerdân,
sokak ortalarýnda kaldýk. Lütfen dûçâr olduðumuz bunca mihen ve meþakkate
terahhumen Yalova'da Sultaniye nâmýndaki arazi-i hâliyede iskânýmýzla
beraber telefden vikâye zýmnýnda tayinât itâ buyurulmasýný istidâ eyleriz. Her
halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Karaçay muhâcirlerinden
Fî 21 Þubat sene 1324
beþ hâne nâmýna
Yusuf

*
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Ankara Vilâyeti
Mektubi Kalemi
Aded: 114
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
3 Mart sene [1]325 tarih ve on iki numaralý tahrirât-ý aliyye-i nezâretpenâhilerine cevabdýr.
Evvelce iskân olunduklarý Sivrihisar'ýn Erten karyesini terk ile Çifteler
Çiftliði dahilinde Belpýnarý nâm mevki‘de tavattun etmek isteyen Karaçay
muhâcirlerinin mezkûr Belpýnar'ýnda müddet-i vefire kalarak iskânlarýna mahsûs bir takým tedârikâtda bulunmuþ ve bu hareketleri ise Erten karyesini terk
etdikleri esnada mezkûr çiftliðin müdürü tarafýndan müsâade gösterilmemek
lâzým gelirken bilakis müsâmaha ve iðmâz-ý ayn edilmesinden hâsýl eyledikleri
cür’etden ileri gelmiþ olduðuna ve Sivrihisar'dan evvel ve âhir gönderilen
memûrlar vâsýtasýyla Erten karyesine avdetleri için nesâyih-i lâzýme ve vesâyâyý muktezîye ifâ edilmiþ ise de bir semere iktitâf edilemediði gibi bu bâbda
muâmele-i cebriye istimâline de imkân görülemediðine ve mevki‘-i mezkûr ise
Eskiþehir'e tâbi‘ olarak muhâcirîn-i merkûmenin Sivrihisarca Erten karyesine
nakl ve iâdeleri kâbil olamayacaðýna binâen bunlarýn Eskiþehir kaymakamlýðý
ve çiftlik müdüriyeti tarafýndan kuvve-i askeriye ile oradan kaldýrýlarak evvelce
meskûn olduklarý Erten karyesine iâdeleri esbâbýnýn istikmâli Sivrihisar
Kaymakamlýðý'ndan cevaben iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 5 Cemâziyelevvel sene [1]327 ve fî 11 Mayýs sene [1]325
Ankara Valisi
[Mehmed Tevfik]
*
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Çifteler Çiftliði Müdüriyeti'nin fî 13 Mayýs [1]325 tarih ve 87 numaralý tahrirâtý
sûretidir.
Sivrihisar Kazâsý'nýn Erten mevki‘inde iskân edilmiþ iken geçen sene bilâ
me’zûniyet çiftlik dahilindeki Belpýnar mevki‘ine gelerek ikâme etmiþ olan
Karaçay muhâcirlerinin oturduklarý mahal civarýndaki dört karye hayvanâtýnýn
suvâr mahalli olmak hasebiyle orada iskânlarý gayr-ý câiz bulunduðu makamât-ý
âliyeye arz edilerek muhâcirîn-i merkûmenin evvelce iskân edildikleri Erten
mevki‘ine sevkleri için Ankara ve Sivrihisar'dan mikdâr-ý kâfi jandarma ve
memûrîn-i mahsûs geldiði halde sevkleri mümkün olamamýþ ve ahîren Çiftlikât-ý
Askeriye Nezâreti'nden þeref-vârid olan emirnâmede muhâcirîn-i merkûmenin
çiftlik dahilindeki karyelere taksimiyle iskânlarý emir buyurulmaðla keyfiyet
kendilerine teblið kýlýnmýþ ise de buna da razý olmayarak her halde oturduklarý
Belpýnar mevki‘inde iskânlarýnýn icrasýný ifade ile inadlarýnda ýsrar eylemiþ
olduklarý ve mahall-i mezkûr ise sâlifü'l-arz dört karyenin ve ale'l-husûs
Kadýkapu karyesinin suvâr ve yayla mahalli olmasý hasebiyle her vakit münâzaa
eksik olmadýðý ve birkaç gün akdem mezkûr Kadýkapusu ahalisinden yaylaya
çýkan yüz kiþiye karþý gelerek çeþmeden hayvanlarýný sulatdýrmayacaklarýný ve
oralarda otlatdýrmayacaklarýný ifade eylediklerinden verilen ma‘lûmât üzerine
bizzat Belpýnar mevki‘ine giderek muhâcirîn-i merkûmûna vesâyâ-yý lâzýme
icrasýyla mehmâ-emken telif-i beyn edilmiþ ise de muhâcirîn-i merkûmûn orada
kaldýkca münâzaa ve mudârebe eksik olmayacaðý ve hafazanallah baþkaca
fenalýk vuku‘u dahi me’mûl bulunduðu cihetle bunlar hakkýnda ne yapýlmak
lâzým ise þimdiden icrasýyla âtiyen zuhûr edecek mes’uliyetden vikâye buyurulmaklýðýmýzý temenni eylerim. Ol bâbda.
Aslýna Mutâbýkdýr.
Eskiþehir Kaymakamlýðý
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DH. MKT, 1301/2_ 4, 13, 10, 2
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KARAÇAY MUHACÝRLERÝNÝN TABÝAT ÞARTLARINDAN DOLAYI
YERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
Sivrihisar Kazâsý'na yerleþtirilen Karaçay muhâcirlerinin, beldenin hava ve
suyu ile uyum saðlayamayarak bir çoklarýnýn vefat etmesi üzerine
yerlerinin Çifteler Çiftliði olarak deðiþtirilmesi talepleri

106

27 Aðustos 1909

Ankara Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
308

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Evvelce iskân olunduklarý Sivrihisar Kazâsý'na tâbi‘ Erten karyesinin âb u
havasýyla imtizâc edemiyerek bir çok vefeyât vermeleri üzerine karye-i
mezkûreyi terk ile Çifteler Çiftliði dahilinde vâki‘ Belpýnar mevki‘inde tavattun
etmek isteyen Karaçay muhâcirleri hakkýnda vârid olan 29 Temmuz sene [1]325
tarih ve dört yüz otuz dört numaralý tahrirât-ý aliyye-i Nezâret-penâhîleri
Sivrihisar ve Mihalýçcýk kaymakamlýklarýna teblið edilmiþdir. Mezkûr Çifteler
Çiftliði Eskiþehir kazâsý dahilinde bulunduðundan keyfiyetin kazâ-yý mezkûrun
tâbi‘ olduðu Hüdavendigar Vilâyeti'nde emr u izbârýna müsâade buyurulmasý
bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Þaban sene [1]327 ve fî 13 Aðustos sene [1]325 / [27 Aðustos 1909]

Ankara Vali Vekili
Ferik Hasan Hüsnü
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DH. MUÝ, 4-1/72
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SEYAHAT PASAPORTU ÝLE GELEN KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN
GEÇÝCÝ OLARAK ÝSKÂN EDÝLMELERÝ
Ýstanbul'a seyahat pasaportuyla geldikleri için haklarýnda tâbiiyyet iþlemleri
yapýlamayan Kafkasya muhâcirlerinin Karesi mutasarrýflýðýnda geçici
olarak iskân edilmeleri

107

18 Haziran 1914

Bâb-ý Âlî
Dahiliye Nezâreti
Ýskân-ý Aþâyir ve Muhâcirîn Müdüriyeti
Umûmî:
Husûsî: Ýki yüz doksan

Karesi Mutasarrýflýðý'na
Þifre

Beþ sene þerîta-i ikâmeti ifâ etmeden haklarýnda tâbiiyyet muâmelelerinin
icrasý cihetine gidilemeyen kýrk hâne kadar Kafkasya muhâcirîni seyahat pasaportuyla Dersaâdet'e gelip periþan bir halde bulunduklarýndan bir müddet
müsâferet sûretiyle dahil-i livâda barýndýrýlmalarý mümkün olup olamayacaðý
hakkýndaki mütâlaalarýnýn seri‘an inbâsý.
Fî 5 Haziran sene [1]330 / [18 Haziran 1914]
Nâzýr vekili nâmýna
Ýmza
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DH. ÞFR, 42/71
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RUSYA HÜKUMETÝ'NÝN KAFKASYA MUHACÝRLERÝNE PARA YARDIMINDA BULUNDUÐU
Rusya Hükumeti'nin iþgal ettikleri vilâyetlerin Müslüman halkýna daðýtmak
üzere para yardýmýnda bulunduklarý gibi Müslüman muhâcirlerin
ihtiyaçlarýna sarfetmek üzere Ýslami Hayýr Cemiyeti'ne ve
Kafkas Ordusu Baþkumandaný'na para gönderdiði

108

8 Aralýk 1916

Stokholm
Sefâret-i Seniyyesi
Aded
4424
525

Hariciye Nâzýrý Devletlü Halil Beyefendi Hazretleri'ne
Kafkas Muhâcirîn-i
Ýslâmiyesi'ne Rusya Hükûmeti tarafýndan tevzi‘
olunan iânât hakkýnda

Devletlü efendim hazretleri,
Rus iþgali tahtýnda bulunan vilâyât ahali-i Ýslâmiyesi miyânýnda harbden
müteessir olanlara tevzi‘ edilmek üzere Rusya Hükûmeti'nin vilâyât-ý mezkûredeki askerî valilere dört yüz bin ruble göndermiþ olduðunu 18 Teþrin-i sâni
[1]916 tarihli ve 483 husûsî numaralý telgrafnâmemle arz ve iþ‘âr eylemiþdim.
Ahîren vârid olan Rus gazetelerinde Kafkasya Muhâcirlerine Muâvenet
Cemiyeti Reisi'nin Müslüman muhâcirlerin temin i maiþet ve tehvîn-i ihtiyacâtýna sarf edilmek üzere Cemiyet-i Hayriye-i Ýslâmiye'ye yüz bin ve Dersim
Ekrâdýna iâne olarak tevzi‘ kýlýnmak üzere de Kafkas Ordusu Baþkumandaný'na
iki yüz bin ruble itâ eylediði gibi diðer cihetden de sâlifü'z-zikr muhâcirîn-i
Ýslâmiye'ye elbise ve çamaþýr imali zýmnýnda Moskova fabrikalarýna yüz on beþ
bin metre kumaþ sipariþ eylemiþ olduðu ityân ve tafsil edilmekdedir. Ýþbu üç yüz
bin rublenin telgrafnâme-i mebhûse-i âcizânemde zikr olunan dört yüz bin
rubleden haric ve fazla ola[n] rakamý itâ eylediði veya mevzu‘-ý bahs iânenin
404

KAFKS 2 CILT.qxp

14.12.2012

20:14

Page 405

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

mikdârýnda mý tehalüf vâki‘ olduðu anlaþýlamamakda olmaðla beraber bu
mesele ile Rus gazetelerinin lüzûmundan fazla meþgul olmalarýndaki maksad
pek zâhirdir. Fi'l-hakika böyle parlak nâmlar altýnda cemiyetler teþkili ve vâsi‘
propaganda ile Rusya Hükûmeti'nin evvela Müslüman tebeasýna karþý ne
derece þefîk ve hayrhâh bir hâmi olduðunu anlatarak bunlarýn isticlâb-ý
kulûbuna ikdâm ve saniyen harice karþý tebea-i mezkûrenin temin-i hukuk ve
esbâb-ý refah-ý hayatiyesiyle alâkadâr olmakdan hâli kalmadýðýný isbat gibi iki
noktayý istihdâf eylediði bî-þübhedir. Keyfiyet berây-ý ma‘lûmât arz olunur.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 8 Kanûn-ý evvel sene [1]916 / [8 Aralýk 1916]
Cevad
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HR. SYS, 2377/12
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Süvari Yüzbaþýsý Çerkes Mehmed
Ý.Ü. Nadir Eserler Ktp., 90850-0007
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Y. PRK. KOM 3/49
* Ýskân Komisyonu tarafýndan hazýrlanmýþ olan ve muhacirlerin iskân bölgeleri ile etnik kimliklerine ait bilgileri içeren örnek görüntüler verilmiþ ve defterin daha kolay deðerlendirilmesi
için veriler grafikler halinde gösterilmiþtir.
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Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evraký
A. MKT. DV, 202/41
Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evraký
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 Evraký
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 Evraký
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, 453/29
A. MKT. UM, 483/67
A. MKT. UM, 502/60
A. MKT. UM, 534/48

A. MKT. UM, 450/86
A. MKT. UM, 459/3
A. MKT. UM, 499/78
A. MKT. UM, 515/52

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-ý Umumiye Ýdaresi Evr.
DH. MUÝ, 20-1/73
DH. MUÝ, 4-1/72
DH. MUÝ, 68-1/35
Dahiliye Nezareti Þifre Evraký
DH. ÞFR, 42/71
Dahiliye Nezareti Umur-ý Mahalliye ve
Vilayat Müdürlüðü Evraký
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
HH. THR, 468/42
HH. THR, 468/52
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HH. THR, 468/42
HH. THR, 468/84
HH. THR, 472/23
HH.THR, 470/12

HH. THR, 468/52
HH. THR, 469/56
HH. THR, 473/32_27

Hariciye Nezareti Siyasi
HR. SYS, 2377/12
Hariciye Nezareti Tercüme Odasý Evraký
HR. TO, 122/77
HR. TO, 246/3
HR. TO, 387/37
HR. TO, 494/128
Ýrade Dahiliye
Ý. DH, 1043/82014
Ý. DH, 1198/93776
Ý. DH, 1200/93898
Ý. DH, 1205/94350
Ý. DH, 1216/95242
Ý. DH, 1227/96092
Ý. DH, 1244/97479
Ý. DH, 1295-3/102163
Ý. DH, 1322/1312. Za/17
Ý. DH, 1330/1313. B/47
Ý. DH, 1374/1318. M/33
Ý. DH, 1387/1319. C/20
Ý. DH, 1389/1319. B/7
Ý. DH, 1440/1323. L/27
Ý. DH, 448/29616
Ý. DH, 449/29711
Ý. DH, 452/29956
Ý. DH, 453/29979
Ý. DH, 463/30903
Ý. DH, 521/35483
Ý. DH, 524/36128
Ý. DH, 530/36681
Ý. DH, 567/39470
Ý. DH, 614/42798
Ý. DH, 668/46547
Ý. DH, 938/74289
Ýrade Hariciye
Ý. HR, 173/9438, 9453
Ý. HR, 319/20566
Ýrade Hususi
Ý. HUS, 11/1310. L/56
Ý. HUS, 136/1323. L/18
Ý. HUS, 136/1323. L/23
Ý. HUS, 143/1324. Ca/43
Ý. HUS, 146/1324. Þ/18
Ý. HUS, 15/1311. S/124
Ý. HUS, 42/1313. R/75
Ý. HUS, 50/1314. Ca/32
Ýrade Kanun ve Nizamat
Ý. KAN, 3/1325. L/19
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Ý. MMS, 16/649
Ý. MMS, 22/961
Ý. MMS, 28/1220
Ý. MMS, 59/2786

Ýrade Meclis-i Mahsus
Ý. MMS, 17/721
Ý. MMS, 27/1189
Ý. MMS, 38/1590
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Ýrade Meclis-i Vala
Ý. MVL, 577/25919
Ý. MVL, 583/26193

Ý. ÞD, 49/2745

Ýrade Þura-yý Devlet
Ý. ÞD, 9/455

Maliyeden Müdevver Defterler
MAD. d, 9072, vr. 10
MAD. d. 9072, vr. 11
Maarif Nezâreti Mektubî Kalemi
MF. MKT, 57/57

MV, 103/27
MV, 115/94
MV, 25/29
MV, 96/95

Meclis-i Vükela Mazbatalarý
MV, 111/71
MV, 126/51
MV, 27/52

Þura-yý Devlet Evraký
ÞD, 1334/16
Yýldýz Sadaret Hususi Maruzat Evraký
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
Yýldýz Sadaret Resmi Maruzat Evraký
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. EE, 34/53

Yýldýz Esas Evraký
Y. EE, 44/127

Yýldýz Mütenevvi Maruzat Evraký
Y. MTV, 128/105
Y. MTV, 235/111_4
Y. MTV, 290/143
Y. MTV, 300/114
Y. MTV, 36/103
Y. MTV, 36/73
Y. MTV, 42/14
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Yýldýz Perakende Evraký Askeri Maruzat
Y. PRK. ASK, 1/54
Y. PRK. ASK, 175/30
Yýldýz Perakende Evraký Arzuhal Jurnal
Y. PRK. AZJ, 48/46
Yýldýz Perakende Evraký Baþkitabet Dairesi Maruzatý
Y. PRK. BÞK, 32/18
Y. PRK. BÞK, 81/66
Yýldýz Perakende Evraký Defter-i Hakani Nezareti Maruzatý
Y. PRK. DFE, 1/20
Yýldýz Perakende Evraký Dahiliye Nezareti Maruzatý
Y. PRK. DH, 2/93
Yýldýz Perakende Evraký Komisyanlar Maruzatý
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
Yýldýz Perakende Evraký Evraký Yaveran ve Maiyyet-i
Seniyye Erkan-ý Harbiye Dairesi
Y. PRK. MYD, 1/34
Y. PRK. MYD, 2/77
Y. PRK. MYD, 3/11
Yýldýz Perakende Evraký Orman, Maadin ve Ziraat
Nezareti Maruzatý
Y. PRK. OMZ, 1/40
Yýldýz Perakende Evraký 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
Yýldýz Perakende Evraký Zabtiye Nezareti Maruzatý
Y. PRK. ZB, 1/5
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A
[Ahmed] Zühdü
Maliye Nâzýrý, 179, 183
Abaza kabilesi, 296
------ lisâný, 122
------ muhâcirleri, 102, 103, 107, 111,
112, 113, 122, 149, 150
Abazýh[Abzeh] kabilesi, 86, 257, 258
Abdülkerim Paþa
Müþîr, 244, 245
Adalar, 340
Adana, 38, 39, 40, 175, 241, 272, 273,
326
------ Vilâyeti, 169, 190, 273
Adapazarý Kazâsý, 149, 150
Afþar Aþireti, 236, 241
Agop Paþa, 156
Ahýska muhâcirleri, 344, 345
Ahlat, 245, 246
Ahmed
Adana Mutasarrýfý, 38
Ahmed Fevzi Paþa
Ýskân-ý Muhâcirîn Hey'et-i Teftiþiyesi
Reisi, Mirlivâ, 382
Ahmed Hamdi
Sivas Eyaleti Mutasarrýfý, 46, 237
Ahmed Ýzzet
Muhacirîn Komisyonu Birinci Azasý,
199, 376
Akdeniz, 209, 210
Akka, 174
Akköprü Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi, 186
Aksaray Kazâsý, 358, 359
Akþehir, 226, 228
Akyazý Nahiyesi, 149, 150
Ali Rýza
Balaban Çiftliði Memuru, 329
Altýkesek Kabilesi, 90
Altuntaþ Nahiyesi, 198
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn, 171, 178,
182, 354, 358, 363
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Anadolu, 124, 134, 245, 246, 272, 289,
290, 291
------ kavaðý, 309
Ankara, 24, 88, 122, 175, 176, 234, 241,
242, 282, 284, 320, 324, 362, 363,
381, 384, 392, 393, 394, 395, 400
------ Vilâyeti, 186, 218, 226, 241, 282,
382
Antalya, 158, 209
Arabacý Köy Çiftliði, 167
Arabistan, 289, 291
Arabsun Kazâsý, 359
Aralýk, 222
Arapça, 140
Arnavud, 133
Artin Paþa, 156
Aslangerey Bey
Kanuk Kabilesi Reisi, 176
Aþudu Kazâsý, 46
Avrupa, 287
Aydýn, 167, 175
Azak Denizi, 209
Aziziye, 90, 194, 195, 331, 375

B
Babadaðý, 223
Bâb-ý Âlî, 73, 141, 155, 164, 171, 174, 178,
182, 188, 272, 287, 289, 290, 296,
302, 303, 310, 326, 327, 354, 355,
358, 362, 363, 366, 376, 378, 382,
392, 402
Baðdad, 160, 161
------ Caddesi, 46
Bahçekapýsý, 139
Bahr-ý Siyah Muhâfýzlýðý, 309
Bahriye Nezâreti, 340
Balaban Çiftlik-i Hümâyûnu, 329
Balat Kazâsý, 94
Balçýk, 222, 223
Balýkesri Kasabasý, 331
Bandýrma, 94, 331
Bank-ý Osmanî, 155, 334
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Baþkitâbet Dairesi
Yýldýz Sarayý'nda, 149, 176, 190, 334,
340, 352, 372
Batum, 133
------ ahâli-i Ýslâmiyesi, 188
Bayezid, 245
------ Muhâcirîn Þubesi, 133
Belpýnarý mevkii
Eskiþehir'de, 392, 394, 395, 400
Berlin Ahidnâmesi, 327
Besni Kabilesi, 86, 206
Bestan kabilesi, 70
Beyoðlu Muhâcirîn Þubesi, 133
Beyrut, 175
Beytullah, 77
Biga, 175, 308, 309
------ sahilleri, 210
Bilecik Kazâsý, 331
Bingazi Vilâyeti, 308
Birinci Daire-i Belediye Riyâseti, 202
Bitlis Vilâyeti, 183
Bolu, 66, 70, 206, 252, 296
Bolvadin, 194, 195, 375
Borlu sancaðý, 228
Boþnak, 133
Bozok kaymakamlýðý, 86
Bucura Kazâsý, 86
Bulgar tâifesi, 232
Bulgaristan, 124, 134, 327
Burgaz, 223
Burhaneddin Efendi
Þehzade, 79
Bursa, 296, 331, 344, 388, 389

C-Ç
Canboyluk Kabilesi, 212, 218, 219
Canik, 24
Cebel-i Kozan Mutasarrýflýðý, 241
Cemiyet-i Hayriye-i Ýslâmiye'ye, 404
Cerîde-i Havâdis, 73, 74
Cevad
Sadrazam, 165, 171, 354

-----Stockholm sefiri, 405
Çanakkale, 308, 309, 340
Çankýrý Meclisi, 265
Çatalca, 175
Çeçen, 182, 183, 267, 338
------ muhâcirleri, 66, 160, 161, 234, 239,
392
Çelikanlý Aþiretleri, 236
Çerkes/ler, 24, 57, 122, 133, 140, 155, 156,
232, 250, 261, 267, 276, 277,282,
287, 289, 289, 290, 291, 296, 297,
299, 304, 309, 324, 326, 327, 331,
352
------ köyleri, 355
------ muhâcirleri, 27, 30, 36, 38, 39, 45,
46, 50, 58, 66, 70, 77, 79, 86, 88,
94, 97, 100, 102, 118, 140, 147,
149, 150, 153, 155, 202, 241, 245,
250, 261, 276, 282, 284, 287, 289,
291, 302, 320, 324, 326, 331, 334,
338, 350, 354, 358, 359, 372
------ istan, 276
Çýldýr, 245
Çifteler Çiftliði, 392, 394, 395, 400
Çiftlikât-ý Askeriye Nezâreti, 395
Çiftlik-i Hümâyûn Ýdaresi, 392
Çorlu Kazâsý, 72
Çorum, 320
Çukurova, 241

D
Daðýstan, 77, 133, 316
------ muhâcirleri, 64, 77, 120
Dahiliye Dairesi
Þurâ-yý Devlet'in, 174, 272, 284
Dahiliye Müsteþarý, 326
Dahiliye Nezâreti, 141, 160, 161, 188, 202,
245, 289, 290, 309, 310, 311, 327,
366, 369, 379, 381, 383, 388, 389,
393, 394, 400, 402
Darende, 236
Dârülfünûn, 43
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Defterhâne, 175, 283
Defter-i Hakanî Ýdaresi, 160, 161, 174,
188, 189
Deraliyye, 218, 308
Dersaâdet, 24, 27, 29, 30, 31, 43, 66, 122,
124, 131, 133, 138, 155, 188, 218,
219, 225, 228, 234, 244, 254, 255,
289, 304, 310, 320, 326, 329, 334,
342, 382, 402
------ Komisyonu, 138
------ limaný, 155
Dersim Ekrâdý, 404
Derviþ Paþa
Yaver-i ekrem, 331
Devlet-i Aliyye, 45, 88, 138, 232, 245,276,
296, 302, 303, 393
Deylem kazâsý, 160, 161
Dîvân-ý Muhâsebât, 118
Diyarbekir, 175, 267, 268, 269
------ Vilâyeti, 268
Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn Müþîrîyeti, 269
Dürzî/ler, 354, 355
Düvel-i Muazzama, 287
Düzce, 70, 206, 265, 252

E-F
Edirne, 175, 273, 276, 277
Eðinköprü Emlâk-ý Hümâyûnu, 186
El'izze mahalli
Re'sülayn, 338
Emlâk-ý Hümâyûn, 167, 186, 316, 329
Encümen-i Mahsûs-ý Meþveret, 272
Ereðli, 171, 172, 226
Erikli mahalli
Ýnegöl, 344, 345
Ermeni/ler, 156, 327, 367
------ köyleri, 367
------ stan, 327
Erten mevkisi
Ankara'da, 392, 393, 394, 395, 400
Ertuðrul Sancaðý, 164, 331
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Erzincan, 244, 245
------ Meclis-i Ýdaresi, 267
Erzurum, 175, 234, 239, 244, 245, 246,
261, 267, 269, 326, 327, 366, 369
Eshâm-ý Umûmiye Emaneti, 97
Eskiþehir, 331, 394, 395, 400
Evkâf Muhâsebeciliði, 165
Evkâf-ý Hümâyûn Nezâreti, 164
Eyüb Muhâcirîn Þubesi, 133
Fatih Muhâcirîn Þubesi, 133
Fener mevkii, 310
Fenerbahçe, 309

G
Galib
Evkâf Nâzýrý, 165
Gemlik, 210, 212
------ iskeleleri, 210
Geyve Kaymakamlýðý, 329
Gilan, 290
Gorçakof, 287
Gönen, 331
Gözleve sahilleri, 222
Gülhane, 131
Gürcü, 299
------ muhâcirleri, 164, 329
Gürün, 236
Hacý Zekeriya Abayef, 310, 311
Karaçay ümerâsýndan, 308

H
Hacýlar Aþireti, 241
Haçin Kazâsý, 190
Hâfýz Paþa
Muhâcirîn Komisyonu Reisi, 228, 237,
241, 242
Hakkâri, 326
Haleb, 175, 236, 308, 352
Halil Bey
Hariciye Nâzýrý, 404
Halil Kâmili
Silistre Valisi, 50
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Hamamlý, 246
Hamdi Efendi
Bolu Kaymakamý, 70
Hamid Sancaðý, 228
Hamidiye Etfâl Hastahânesi, 382
Han kabilesi, 206
Harbiye Nezâreti, 392
Hariciye Dairesi, 141
Hariciye müsteþarý, 327
Hariciye Nezâreti, 100, 147, 155, 287,
302, 303, 309, 310, 324, 334, 370
Harmantepe, 149, 150
Harput, 241, 242
Hasan Hilmi
Konya Valisi, 172
Hasan Hüsnü
Ankara vali vekili, 400
Hasankalesi, 245
Hatukay kabilesi, 24, 27, 29, 30
Havran Sancaðý, 354, 372
Hayâlî Canboyluk Kabilesi, 212
Haydarpaþa, 212, 254, 255
Hayreddin Paþa, 244
Hazine-i Âmire, 39, 40, 96
Hazine-i Celîle, 46, 97, 103, 104, 107,
111, 118, 138, 139, 142, 217, 269
Hazine-i Hâssa, 167, 186, 316, 344, 350
Hendek Nahiyesi, 149, 150
Hezargrad, 232
Hýristiyan, 327
Hocabey, 222
Humbarahâne, 140
Hüdavendigar Vilâyeti, 149, 150, 164,
165, 175, 194, 195, 198, 210, 212,
331, 342, 350, 375, 389, 400
Hüseyin
Þehremini, 202

I-Ý
Ilgýn Kazâsý, 228
Ýbrahim Derviþ
Müþîr, 268

Ýbrahim Paþa
Silistre Kaymakamý, 50
Ýbrahimaða Çayýrý, 254, 255
Ýdâre Komisyonu, 139, 141
Ýdâre-i Mahsûsa vapurlarý, 340
Ýflatar Nahiyesi, 56, 58
Ýnegöl Kazâsý, 164, 331, 344, 345
Ýngiliz, 296
Ýngiltere, 124
------ Devleti, 276
------ memûrlarý, 296
------ Sefâreti, 326
Ýran Sefâreti, 141
Ýsakcý, 223
Ýskân-ý Aþâyir ve Muhâcirîn Müdüriyeti,
402
Ýskân-ý Muhâcirîn Hey'et-i Teftiþiyesi,
382
Ýskân-ý Muhâcirîn Talimât-ý Cedîdesi,
378
Ýspir, 245
Ýspir Kazâsý, 244
Ýþkodra, 174, 175
------ Kalesi, 111, 112, 113
Ýzmid, 24, 38, 39, 40, 149, 150, 210, 212,
296
------ iskeleleri, 210
Ýzmir, 24, 66, 167, 175, 239, 289, 290
------ Muhâcir Komisyonu, 290
Ýzzet, 381
Muhacirîn Komisyonu Birinci Azasý,
196
Ýzzet Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâsý, 384

K-L
Kabartay [Kabardey] kabilesi, 66
------ muhacirleri, 190
Kadýkapusu ahalisi
Sivrihisar'da, 395
Kadri
Trabzon valisi, 362
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Kafkas Muhâcirîn-i Ýslâmiyesi, 404
Kafkas muhâcirleri, 362, 363
Kafkas Ordusu Baþkumandaný, 404
Kafkasya, 100, 155, 188, 308, 310, 311,
318, 334, 340, 370
------ Kaymakamlýðý, 100
------ muhacirleri, 158, 169, 171, 178, 179,
182, 183, 186, 198, 299, 402
------ Muhâcirlerine Muâvenet Cemiyeti, 404
Kakun arazisi, 283, 284
Kal'a-yý Sultaniye, 340
Kâmil
Sadrazam, 161
Kâmil Aða
Giridli, 140
Kandýra Kazâsý, 149, 150
Kangal Kazâsý, 46
Kanuk Kabilesi, 176
Kapamacý Karabet
Tüccar, 29
Karaboyun kavmi
Çeçen, 182, 183
Karaçay ahalisi, 308, 310, 311, 370
Karaçay muhâcirleri, 198, 375, 381, 382,
384, 393, 394, 395, 400
Karahisar Sancaðý, 331, 375
Karahisar-ý Sahib, 210, 212, 228
Karamürsel Kaymakamlý, 299
Karesi, 257, 258
------ Mutasarrýflýðý, 342, 402
------ Sancaðý, 94, 118, 257, 258, 331
------ Vilâyeti, 309
Kars, 244, 245, 246
------ Sancaðý, 246, 261
Kastamonu, 86, 88, 175
------ Eyaleti Mutasarrýflýðý, 88
Kavak, 310, 340
Kavaklý tarlasý
Mihaliç, 350
Kayseri Sancaðý, 241
Kebsud Kazâsý, 94
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Kengiri Sancaðý, 86
Kerç, 147
------ Þehbenderliði, 147, 309
Ketendere, 195
Keyl-i Ilgýn, 228
Kýbrýs, 211, 212, 263
Kýrým, 223, 250
------ Giray, 72
------ muhâcirleri, 250
------ sahilleri, 209, 222
Kýrili kazâsý, 228
Kýrþehir Sancaðý, 176
Kile Yaylasý
Karahisar Sancaðý'nda, 375
Kilis Kazâsý, 308
Kirmastý Kazâsý, 198, 331
Kirmasti Kazâsý, 198
Konya, 172, 175, 195, 209, 210, 211, 212,
217, 218, 220, 225, 226, 227, 228,
229, 234, 241, 290, 352, 358, 375
------ Vilâyeti, 158, 171, 194, 195, 198
------ Vilâyeti Meclis-i Ýdaresi, 352, 359
Kosova, 175, 273, 289, 290
Köni tarlalarý
Mihaliç, 350
Köstence, 222, 223, 232
Kuban Muhâcirleri, 50, 58
Kufül Aþireti, 373
Kumuk Muhâcirleri, 66
Kunaytýra, 153, 178, 179, 354, 355, 372,
373
Kürd Aþireti, 241
Kütahya, 68, 210, 212, 234, 331
Laz, 299
Lek Kürdü aþireti, 241
Lofça Kazâsý, 102

M-N
Maârif Nezâreti, 164
Mâbeyn-i Hümâyûn, 140, 141, 370
Maçin ormanlarý, 223
Mahmud Celâleddin
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Hüdavendigar Valisi, 332
Mahmud Nedim Paþa, 141
Mahmud Paþa, 141
Maliye Dairesi, 112
Þurâ-yý Devlet'in, 113
Maliye Hazinesi, 96
Maliye Nezâreti, 39, 40, 107, 112, 113, 118,
120, 153, 155, 178, 179, 182, 183,
194, 195, 196, 269, 310, 321, 358,
359
Mamuretülaziz, 175
Manastýr, 175
Manika nehri, 72
Manisa Sancaðý, 66
Manyas, 331
Maraþ, 236
Marmara sahilleri, 210
Mecidiye, 222
------ Niþaný, 90, 91
Meclis-i Ahkâm-ý Adliye, 241
Meclis-i Âlî-i Tanzimat, 25, 27, 29, 30,
39, 43, 206
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ, 176, 190, 291,
309
Meclis-i Vükelâ, 107, 192, 193
Medine-i Münevvere, 77
Mehmed Emin Âlî
Meclis-i Tanzimat Reisi, 29
Mehmed Hayreddin
Erzurum Valisi, 246
Mehmed Ýzzet Aða
Bucura Kazâsý Kaymakamý, 86
Mehmed Ragýb
Konya Valisi, 220, 229
Mehmed Reþad
Muhacirîn Komisyonu Azasý, 199
Mehmed Reþid
Sivas Valisi, 90
Mehmed Þakir
Tekfurdaðý Kaymakamý, 73
Mehmed Tevfik
Ankara valisi, 394

Mehmed Tevfik
Hüdavendigar valisi, 389
Mehmed Ziya
Maliye Nâzýrý, 194
Mekteb-i Sanayi, 127
Memâlik-i Mahrûse, 88, 100, 107, 111,
112, 138, 147, 302, 232, 250, 303,
308, 310, 311, 367393
Memduh Paþa, 388
Mersin, 38, 326, 340
------ Ýskelesi, 326
Merzifon, 320, 324
------ Hükûmet Dairesi, 324
Mesudiye, 90, 236
Meþhed
çiftliði, 167
Midhat
Tuna Valisi, 103
Mihalýç Kazâsý, 331
Mihalýçcýk, 400
Mihaliç Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 350
Moskov, 77
------ fabrikalarý, 404
Muhâcirîn hastahânesi, 139
Muhâcirîn Ýdaresi, 111, 113, 174, 300
Muhâcirîn Komisyonu, 43, 64, 68, 70,
73, 79, 83, 86, 88, 94, 96, 97, 131,
141, 147, 150, 158, 169, 174, 179,
183, 186, 190, 194, 195, 198, 211,
252, 254, 255, 258, 261, 263, 265,
291, 309, 310, 311, 320, 324, 326,
327, 331, 334, 338, 342, 358, 363,
367, 369, 370, 375, 378, 381, 383,
294, 392, 404
Muhâcirîn-i Umûmiye Ýdaresi, 393
Muhâsebe-i Umûmiye-i Maliye, 179,
183, 194
Murad Efendi
Þehzade, 79
Murtazaâbad Nahiyesi, 282, 284
Musevî, 133
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Mustafa
Þehremaneti Müfettiþi, 127
Mustafa
Üsküp Valisi, 250
Mustafa Nâzým
Erzurum valisi, 369
Musul Vilâyeti, 316
Muþ Sancaðý, 182, 183
Naki kabilesi, 244
Nâzým
Suriye valisi, 373
Nebil Paþa
Kütahya Kaymakamý, 68
Niðbolu kazâlarý, 102
Niðde Sancaðý, 171, 172, 218, 226
Nogay, 24, 133, 222, 232, 250, 267
------ muhâcirleri, 36, 38, 39, 212, 250
Nureddin Efendi
Þehzade, 79
Nusret, 50
Erkân-ý Harbiye Miralayý, 223
Nusret Paþa
Mirlivâ, 142, 282, 283
Mirlivâ, padiþah yaveri, 138

O-Ö
Openhaym Kumpanyasý, 96, 97
Orkapýsý, 222
Orta Hamidiye Mahallesi
Ýzmir'de, 167
Osman Nuri
Muhacirîn Komisyonu Azasý, 199
Osman Paþa, 107
Ýzmir Valisi, 239
Osman Toðan
Karaçay Türkleri temsilcisi, 370
Oylat Hamamý
Ýnegöl'de, 164
Ömer Bey
Cebel-i Kozan Kaymakamý, 241
Ömer Tufan
Ýzmid kaymakamý, 39
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P-R
Paþadaðý, 227
Petersburg Sefâreti, 155, 287, 302, 303,
334
Plevne Kazâsý, 102
Prizren, 273
Rauf
Suriye valisi, 355
Rauf Bey
Denizli Kaymakamý, 64
Re'sülayn Kazâsý, 316, 338
Receb
Muhacirîn Komisyounu azâsý, 189
Reþad Efendi
Þehzade, 79
Rýfat
Sadrazam, 178, 182, 358, 363
Rýza
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyonu
Azâsý, 359
Rýza
Umûm Muhâcirîn Komisyonu Reisi,
139, 327, 334
Rostof, 308, 309
------ Þehbenderi, 308, 310, 311
Rumeli, 124, 133, 289, 290, 296, 299, 327
------ muhâcirleri, 124, 149, 150
Rumeli-i Þarkî Vilâyeti, 124, 134
Rus casuslarý, 296
Rus gazeteleri, 404, 405
Rus iþgali, 404
Rusca, 370
Rusçuk, 232
Rusya, 90, 140, 155, 176, 202, 218, 244,
245, 287, 296, 302, 303, 304, 308,
358, 359, 363, 367, 375, 393
------ Hükûmeti, 304, 370, 404, 405
------ konsolosu, 362, 363
------ kumpanyasý, 210
------ Muhârebesi, 297
------ niþanlarý, 90
------ Sefâreti, 100
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------ vapuru, 340

S-Þ
Sadâret, 27, 38, 39, 50, 66, 74, 79, 82, 83,
91, 102, 104, 118, 149, 164, 165,
171, 174, 176, 178, 179, 182, 188,
194, 195, 196, 217, 222, 226, 234,
236, 250, 257, 258, 268, 276, 282,
302, 308, 310, 334, 354, 355, 358,
359, 362, 363, 370
Salih Vahid
Muhacirîn Komisyonu Azasý, 199
Saltanat-ý Seniyye, 24, 25, 27, 32, 46, 77,
91, 100, 155, 222, 229, 232, 236,
241, 246, 302
Salur menba'ý
Re'sülayn'da, 338
Samako muhâcirleri, 141
Samsun, 24, 83, 254, 255, 320, 362, 363
------ Ýskelesi, 82
Sandison
------ Ýngiltere tercümaný, 326
Sapanca Müdürlüðü, 329
Saray Kazâsý, 72, 73
Tekirdað'ýn, 72
Sarýkamýþ, 246
Sarýsu istasyonu, 198
Selanik, 175, 289, 290, 291
Vilâyeti, 290, 291
Seraskerî, 272, 273, 332, 392
Sevkiyât Komisyonu, 139, 140
Seyyid Ýsmail Ali
Hüdâvendigâr Valisi, 151
Seyyid Yusuf
Tenus Nahiye Müdürü, 45
Sýrrý
Baðdad Valisi, 160
Sicill-i Ahvâl Komisyon-ý Umûmisi, 332
Silifke, 209
------ iskelesi, 218
Silistre, 50, 58, 223, 232
Sinob Ýskelesi, 82

Sirkeci, 370
Sivas, 24, 45, 46, 90, 91, 175, 234, 237,
241, 242, 244, 245, 267, 268, 269,
272, 318, 320, 321, 324
Sivrihisar, 394, 395, 400
Kazâsý, 198, 381, 382, 384, 392, 395,
400
Soðanlýdað, 244, 246
Soðucak Ýskelesi, 100
Sohum, 133
Söðüd Kazâsý, 331
Stokholm Sefâreti, 404
Sultanahmed Muhâcirîn Þubesi, 133
Sultaniye arazisi
Yalova'da, 393
Suriye, 175, 289, 291, 354, 355, 372, 373
Vilâyeti, 153, 178, 179
Surûri
Sivas Valisi, 318
Sülale-i Cengiziye, 72
Süleyman
Miralay, 296, 297
Süreyya, 340, 352
Saray Baþkâtibi, 149, 161, 335
Þambiyef, 311
Karaçay ümerâsýndan, 308
Þehremaneti, 24, 27, 127, 142, 175, 188,
202
Þemaf Beð
Kabile reisi, 58
Þevket Paþa, 296
Þeyh Þamil Efendi, 77
Þumnu, 198, 223, 232
Þûrâ-yý Devlet, 112, 113, 174, 272, 284

T
Tahsin
Saray Baþkâtibi, 176, 179, 182, 190,
359
Tahtakale, 202
Takvim-i Vekâyi, 73, 74, 94
Tarsus, 38, 169
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Taþoba Kazâsý, 244
Tatar, 133, 167, 222
Tatar muhâcirleri, 102
Tatarlar, 167
Tekay Kabilesi, 261
Teke Sancaðý, 228, 352
Tekfurdaðý, 72, 73, 209, 210
Tekman Ovasý, 245, 246
Tenus kazâsý, 45
Terakki Gazetesi, 141
Tercan, 245, 246
Tersane-i Âmire, 210
------ Sanayi Alaylarý, 131
Tevfik Mustafa
Müþîr, 246
Týrnova, 223, 232
Ticaret ve Nâfia Nezâreti, 43, 192
Tokad Mutasarrýflýðý, 318
Tolcý, 222, 232
Topcu Nahiyesi, 54, 58
Tophâne-i Âmire, 127, 254, 255
------ Sanayi Alayý, 127, 131
Trabzon, 36, 83, 120, 174, 175, 254, 255,
267, 269, 272, 326, 362, 363
------ Ýskelesi, 82
------ Vilâyeti, 122, 363
Tulca, 103
Tulum
çiftliði, 167
Tuna Vilâyeti, 103
Türkçe, 140

U-Ü-V
Urbân reisleri, 372
Uzunyayla, 46, 236
Sivas'ta, 45
Üserâ-yý Çerâkise, 277
Üsküb 250
Üskübî Kazâsý, 206
Üsküdar Muhâcirîn Þubesi, 133
Van, 326
Varna, 83, 222, 223, 232

446

Vidin, 222, 223, 232

Y-Z
Yabanabad Kazâsý, 283, 284
Yalý Köþkü, 111
Yalova Nahiyesi, 299, 300, 393
Yayla Yakasý Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 167
Yedikule, 309, 310
Yemþenli Nahiyesi, 51, 58
Yenibahçe, 43
Yeniköy çiftliði, 167
Yýldýz Sarayý, 149, 176, 190, 340
Yozgad Sancaðý, 122, 324
Yunan Devleti, 287
Yunan Kral ve Kraliçesi, 287
Zabtiye Müþîriyeti, 254, 255
Zabtiye Nezâreti, 142, 309, 320
Zile, 318
Zir Kazâsý, 282
Ziraat Bankasý, 192
Ziþtovi, 102
Zor Sancaðý Mutasarrýflýðý, 338
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