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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
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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
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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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OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

ÇERKES VE NOGAY MUHACÝRLERÝN ANADOLU'YA YERLEÞME
ÝSTEKLERÝNÝN ÖNCEKÝ MUHACÝRLERE UYGULANAN ÝMKANLAR
ÇERÇEVESÝNDE KARÞILANMASI
Osmanlý topraklarýna yerleþmek arzusuyla dönem dönem gelmekte olan ve
sayýlarý bin beþ yüze ulaþan Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin yakýnda birkaç
bin kiþinin ilavesiyle arkasý kesilmeden gelmeye devam edeceðinin haber
alýndýðý / Kýrým'dan Dobruca Ovasý'na yerleþtirilen muhâcirlere
Devlet tarafýndan saðlanan imkânlarýn Kafkas halkýný da göç etmeye
teþvik ettiðinin anlaþýldýðý / Çerkes ve Nogaylar birbirlerinden
ayrýlmayarak iskân için Anadolu'yu tercih ettiklerinden
kýþ bastýrmadan Adana ve Kütahya'da iskân edilen
hemþehrileriyle ayný þartlarda yerleþtirilmeleri

1

8 Eylül 1859

Atûfetli efendim hazretleri;
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de tavattun etmek arzusuyla pey der-pey
gelmekde olan Çerkes ve Nogay muhâcirleri hakkýnda Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan
kaleme alýnmýþ olan mazbata Encümen-i Mahsûs-ý Meþveret'de lede'l-kýrâe
me’âlinden müstefâd olduðu vechile bunlardan mukaddem gelmiþ olanlarýn sâye-i
þevket-vâye-i cenâb-ý mülûkânede sûret-i iskânlarý kararlaþdýrýlmýþ olduðu halde bu
kere dahi bin beþ yüz bu kadar nüfus gelmiþ ve daha birkaç bin kiþi gelmek üzere
bulunduklarý haber verilmiþ olup vâkýa reviþ-i hâle nazaran bu muhâceret maddesinin arkasý iþleyecek gibi göründüðünden ve bunlarýn burada bulunduklarý müddetce vuku‘bulan masraflarýndan baþka beher familyaya birer hâne inþâsýyla ziraatleri için öküz ve tohum ve yemeklik itâsý lâakal altý-yedi bin guruþa mütevakkýf ve
ileride daha ne mikdâr hâne ve nüfus geleceði mechul olup Hazine-i celîlenin
ahvâl-i hâzýrasý hükmünce böyle külliyetli masârýfýn ihtiyârý ise cây-ý mütâlaa
olduðundan maslahatýn külliyâtý düþünülerek bunlar hakkýnda bir esas tayini
lâzýmeden bulunmaðla ve bu hicret maddesinin esbâb-ý mûcibesi bazý ifadâta göre
mukaddemâ gelip Dobruca Ovasý'nda iskân olunmuþ olan Kýrým muhâcirleri
hakkýnda erzâni buyurulan eltâf-ý seniyyenin oralarca münteþir olmasý kaziyyesi
olup bu maddenin dikkat olunacak bir yeri dahi her ne kadar bunlar kendiliklerinden terk-i tebaiyyet ederek Saltanat-ý Seniyye tâbiiyyetine giriyorlar ise de
ileride Rusya Devleti'nin haklarýnda bir gûne iddiâ-yý himâyet edememesi sûreti
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olmaðla bu bâbda Rusya Sefâreti'ne tebligât-ý lâzýme dahi icra kýlýnmýþ olduðu
anlaþýlmaðla ol bâbda deverân eden müzâkerâtýn fezlekesinde bunlara olunacak
muâmele ya geldikleri yola iâde olunmak veya tanýlmamak veyâhûd kabul ile îvâ ve
iskân kýlýnmak üzere üç þýkdan ibaret olup muhâcirîn-i merkûme terk-i dâr u diyâr
ve ferâ-yý emlâk ve emvâl ederek zîr-i cenâh-ý müstelzimu'l-felâh-ý hilâfet-i uzmâya
dehâlet etmiþ olduklarýndan haklarýnda tard muâmelesi gösterilmesi lâyýk-ý þân-ý
âlî olmayacaðý misillü kendileri buraca kâr u kisbe gayr-ý muktedir bir takým aceze
olmalarýyla ve mevsim-i þitâ dahi takarrüb etmekle hallerine býrakýlarak dûçâr-ý
sefâlet olmalarýna dahi merhamet-i seniyye kâil olmayacaðýndan îvâ ve iskânlarý
sûretinin tercih ve ihtiyârý emr-i zarurî hükmünde bulunduðuna ve bu misillü ahali-i
müslimenin derûn-ý Memâlik-i Þâhâne'de ve husûsiyle Rumeli taraflarýnda iskâný
hâlen ve istikbalen muhassenâtý müstelzim olduðu misillü mukaddemce gelip iskân
olunanlar haklarýnda ber-minvâl-i muharrer sefâret ile icra-yý muhâberât olunmuþ
ve içlerinden muahharan terk-i tâbiiyyet eden olur ise arazi ve hâne vesâiresi zabt
olunmak üzere yedlerinden senedât alýnmýþ olduðu cihetle sâir sûretle dahi
mehâzire mahal kalmayýp þu kadar ki, Rumeli kýt‘asýnda nüfus-ý Ýslâmiyenin teksiri
asýl arzu olunacak sûret iken mukaddemâ gelen muhâcirîne Dobruca Ovasý'nda
veyâhûd Rumeli'nin mevâki‘-i münasibe-i sâiresinde iskân olunmalarý için meclis-i
âlî-i mezkûrdan teklif olundukda kabul etmeyüp Anadolu taraflarýnda tavattuna
izhâr-ý raðbet etmiþ olduklarýndan ve Dobruca Ovasý'nda iskân olunan Kýrým
muhâcirleri hakkýnda ol taraf ahalisinin hayliden hayli muâvenetleri vuku‘bulup
Anadolu'da ise bu muâvenet maddesi mümkün olamamasý cihetiyle bunlara olacak
masârýf taraf-ý Saltanat-ý Seniyyeye münhasýr olacaðýndan bu sûret pek de matlûba
muvâfýk deðil ise de diðerleri gibi bunlarýn dahi Rumeli'ye gitmek istemeyecekleri
melhûz olduðuna binâen Konya ve Ankara ve Sivas havâlisinde iskânlarý münasib
olup fakat bunlar kabile kabile olarak hey’et-i mecmû‘alarýyla iskân olunmalarýný
taleb ve istidâ etmekde ve ol mikdâr nüfusu idare edecek arazi-i hâliye bulunmasýnda müþkilât görülmekde olduðundan bunlarýn hâl-i mevki‘e göre birbirleriyle þiddet-i karabetleri olan familyalarý birleþdirilerek mevâki‘-i münasibeye müteferrikan
yerleþdirilmeleri masrafca dahi ehveniyeti mûcib olacaðýndan ol bâbda merkûmlarýn ikna ve irzâlarýna bir daha himmet olunmasý ve yine muvâfakat etmedikleri
halde artýk hey’et-i mecmû‘alarýyla tavtin olunmalarý çaresine bakýlmasý tasavvur
olunarak el-hâletü hâzihî bu tarafda bulunan takýmlarýn rüesâ ve ulemâsý celb ile
kendilerine beyân-ý hâl olundukda kendilerinin zaten terk-i dâr u diyâr ederek
Memâlik-i Hazret-i Padiþahiye hicret etmeleri mahallerinde vergi vesâir tekâlif
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cihetiyle bir gûne müzâyakalarý olmasýna veyâhûd istihsal-i menâfi-i dünyeviye
emeline mebnî olmayýp mücerred zîr-i cenâh-ý cenâb-ý Hilâfet-penâhide müztazýll
olarak muhâfaza-i þeref-i diyânetle iktisâb-ý fevâid-i uhreviye maksadýna mübtenî
olmasý cihetiyle haklarýnda nasýl muâmele olunsa mahz-ý nimet bilecekleri derkâr
ise de Rumeli cânibine irsâl ve iskân olunmalarý sâye-i þevket-vâye-i hazret-i
Padiþahi'de emel ve arzu etdikleri huzur-ý kalb ve âsâyiþin bazý mütalaalarýna göre
adem-i husûlünü istilzâm edeceði misillü her kabile bir familya ve mecmû‘-ý efrâdý
hýsým ve akraba hükmünde olarak kadîmden beri yekdiðerin müzâheret ve
muâvenetiyle geçinmeðe alýþmýþ olduklarýndan birbirinden ayrýlarak iskân olunduklarý halde tayin edemeyip cümlesi mahv u telef olacaklarý beyânýyla birbirinden
tefrik olunmaksýzýn kabilece Anadolu taraflarýnda iskân olunmalarý husûsunu
kemâl-i tazarru‘ ve niyâz ile istirham etmekde olup fi'l-vâki‘ bunlar emr-i ta‘ayyüþ
husûsunda me’lûf olduklarý hâle göre bulunduklarý mahallerde þimdilik çendan
muzâyakalarý olmadýðý halde eser-i diyânet ve Ýslâmiyet olarak taraf-ý eþref-i
hazret-i þâhâneye olan irtibât-ý kavî-i sadýkânelerinden nâþî zýll-ý zalîl-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhiye sýðýnmak iþtiyâkýyla gelmiþ bir takým aceze olarak az çok mâlik
olduklarý emvâl ve eþya ve me’lûf bulunduklarý âb u havadan ayrýlmýþ olmalarý üzerine þimdi birbirinden dahi tefrik olunmasý ve bütün bütün ülfet ve marzîlerinin
hilâfý bir hâl ve hey’ete girmeðe icbâr olunmalarý inkisâr-ý kulûb ve periþanî-i hallerini müeddî olabilip bu ise meþhûd ve müsellem-i cihân olan merâhim ve eþfâk-ý
celîle-i cenâb-ý þehinþahiye muvâfýk düþmeyeceðine ve bunlar için vuku‘bulacak
masârýfýn kabul ve tesviyesi emr-i zarurî ve tabii olarak sâye-i me‘âli-vâye-i hazret-i
mülûkânede gidecekleri mahallin emvâlinden ve münasib ve civar mahallerden
tertibi veyâhûd Hazine-i celîleden tedârik ve irsâli çaresine bakýlarak mehmâemken zarûret ve sefâletden vikâye olunmalarý ve mukaddemâ Adana ve Kütahya
taraflarýna irsâl olunanlarýn emr-i iskânlarý ne sûretle icra olunacak ise bunlar haklarýnda dahi ol vechile muâmele olunmak üzere hemen mevsim-i þitâ gelmeksizin
Anadolu'da istedikleri mahallere gönderilmeleri ve sûret-i îvâ ve iskânlarýna dair
lâzým gelen memûrîne evvelki yolda tenbihât ve talimât-ý mahsûsa irsâl olunmasý ve
savb-ý maksuda vusüllerinde ve gerek esna-yý râhda vuku‘bulacak masârýflarýný
tesviyeye kâfi akçe bulunmadýðý halde pek ziyâde müzâyakaya giriftâr olacaklarý
bedîhiyatdan olduðundan ber-vech-i muharrer iktizâ eden mebâliðin tertibi husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'nin himmet-i seri‘asýna havale kýlýnmasý sûretleri
beyne'l-huzzâr tensib olunmuþ ise de yine her ne vechile emr u fermân-ý merhametbeyân-ý hazret-i tacdârî müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý münîfi
infâz olunacaðý ve mezkûr mazbata meþmûl-i nazar-ý âlî buyurulmak için arz ve
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takdim kýlýndýðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîmine ibtidâr olundu efendim.
Fî 9 S. sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-i zîb-i tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle zikr olunan
mazbata manzûr-ý me‘âli-mevfûr-ý cenâb-ý Padiþahi buyurulmuþ ve suver-i muharrere
münasib ve yolunda göründüðünden tensib ve istizân buyurulduðu vechile iktizâlarýnýn
icrasý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i þehriyâri muktezâ-yý münîfinden olarak mazbata-i merkûme yine savb-ý sâmî-i âsafânelerine iâde ve
tesyîr kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 10 S. sene [12]76 / [8 Eylül 1859]
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MUHACÝR ÝSKÂNI ÝÇÝN ÝZMÝR'ÝN BALAT OVASI'NDA KEÞÝF YAPAN
TEVFÝK EFENDÝ'YE HARCIRAH VERÝLMESÝ
Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin iskânlarý için Ýzmir'e baðlý Balat Ovasý'nda
bulunan boþ devlet arazisinin keþfi maksadýyla gönderilen Erkân-ý Harbiye
Kolaðalarýndan Tevfik Efendi'nin yol masraflarýnýn
Maliye tarafýndan karþýlanmasý

2

6 Aralýk 1859

Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin îvâ ve iskânlarý için Ýzmir Eyaleti dahilinde
kâin Balat Ovasý nâm mahalde bulunan arazi-i hâliye-i mîrîyenin keþfi zýmnýnda mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî ol tarafa irsâl ve izâm
olunmuþ olan Erkân-ý Harbiye Kolaðalarýndan Tevfik Efendi umûr-ý memûresini tesviye ve ikmâl ile bu kere avdet ederek takdim eylediði bir kýt‘a defterde
gösterildiði ve mahallî mazbatasýnda beyân olunduðu üzere ücret-i menzil
vesâir masârýfâtý üç bin yetmiþ bir guruþa bâlið olmuþ ve masârýf-ý mezbûre
hadd-i itidâlde olmasýyla tesviye ve itâsý husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
havalesi iktizâ-yý halden olarak zikrolunan defter efendi-i mûmâileyhin ol
bâbda olan müzekkiresiyle beraber leffen takdim-i pîþgâh-ý âlî-i Vekâletpenâhîleri kýlýnmýþ olmaðla muvâfýk-ý re’y-i sâmî-i Sadâret-penâhîleri buyurulduðu halde ol vechile nezâret-i müþârünileyhâyâ iþ‘âr-ý keyfiyet buyurulmasý
bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 5 Cemâziyelevvel sene 1276
Mehmed
ve diðer Meclis-i Tanzimat üyelerinin mühürleri
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme alýnýp melfûfâtýyla beraber manzûr-ý
me‘âl-i mevfûr-ý cenâb-ý Padiþahî buyurulmak için arz ve takdim kýlýnan mazbata me’âlinden müstefâd olduðu vechile Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin îvâ ve
iskânlarý için Ýzmir Eyaleti dahilinde kâin Balat Ovasý nâm mahalde bulunan
arazi-i hâliye-i mîrîyenin keþfi zýmnýnda mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye ol
30

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

14:00

Page 31

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

tarafa irsâl ve izâm olunmuþ olan Erkân-ý Harbiye Kolaðalarýndan Tevfik
Efendi'nin ücret-i menzil ve masârýf-ý sâiresi olan üç bin yetmiþ bir guruþun
Hazine-i celîleden tesviye ve itâsý husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne
havalesi tezekkür kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i
Þehinþahî müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu, efendim.
Fî 10 Ca. sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Enmile-i zîb-i ibcâl olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzûr-ý âlî-i mevfûr-ý hazret-i Mülûkâne buyurulmuþ ve meblað-ý
mezbûrun tezekkür ve istizân buyurulduðu vechile tesviye ve itâsý husûsunun
nezâret-i müþârünileyhâya havalesi müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden olarak evrak-ý merkûme
yine savb-ý sâmî-i Âsafîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 11 Ca. sene [12]76 / [6 Aralýk 1859]
*
Bâ-irâde-i seniyye Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin tavattun ve iskânlarý için
Ýzmir Eyaleti dahilinde kâin Balat Kazâsý arazisinin keþf ve tahkikine memûr
olduðum cihetle nizamýna tevfikan mahallinden mevrûd mazbatada gösterildiði
üzere istihkâk-ý çâkerânem olan yüz seksen saat mesafenin harcýrahýyla
masârýfât-ý çâkerânem merbûten takdim kýlýnan defterde gösterildiði üzere
cem‘an üç bin yetmiþ bir guruþa bâlið olup meblað-ý mezbûrun Maliye Hazine-i
celîlesinden itâ buyurulmasý bâbýnda emr u fermân ve lütf-ý ma‘delet ve ihsân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
*
Bâ-irâde-i seniyye Balat Ovasý Kazâsý'nda tavattun ve iskân edecek muhâcirînin taraf-ý zî-þeref-i Devlet-i Aliyye'den irâe ve itâ buyurulacak arazi-i
hâliye-i emiriyeyi keþf ve muâyene ve itmâm-ý memûriyetiyle avdet-i âcizîye
deðin vuku‘bulan masârýfýn mikdârýný mübeyyin defteridir.
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Kazâ-i mezkûrda geþt ü güzâr olunan yüz seksen saatlik mesafenin
ma‘a-ücret menzil harcýrahý
Ber-mûceb-i mazbata mesafesi
180 saat
Beher saati 14 guruþ, 2020 guruþ

Ýzmir'e hîn-i muvâsalatda hasbe'lmemûriye nefs-i Ýzmir'de beytûtet
olunan oda icarý 11 yevm, fî-i beyt
8 guruþ, 88 guruþ.
Esna-yý avdetde kezâlik 8 yevm,
fî-i beyt 8 guruþ, 64 guruþ
[Yekûn] 152 guruþ

Ýzmir'den hareket ve itmâm-ý
memûriyetle avdet-i âcizîye kadar
refâkat-i kemterâneme verilen
süvari bârgiri me’kûlâtý için sarf
olunan, 26 yevm, fî-i 9 guruþ, 234
guruþ.
Süvari-i merkûma verilen 50
guruþ
[Yekûn]: 284 guruþ

Kazâ ve karyelerde beytûtet olunan oda icarý 23 yevm, fî-i beyt 5
guruþ, 115 guruþ

Cem‘an yekûn 3071 guruþ
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NOGAY VE ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN OSMANLI TABÝÝYETÝNE
GÝRÝÞLERÝ
Ýstanbul'a gelmekte olan Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin Rusya tebalýðýný
terkederek Osmanlý tâbiiyyetine girdiklerine dair kendilerinden senet
alýnmasý iþleminin, sefâretleri aracýlýðýyla Rusya Devleti'nden alýnacak
olan yazýlý belgeye dayandýrýlmasýnýn gerekli görüldüðü

3

12 Ocak 1860

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Dersaâdet'e gelmekde olan Çerkes ve Nogay muhâcirleri eðerçi terk-i
teba‘iyyet ederek Saltanat-ý Seniyye tâbiiyyetine girmekde iseler de Rusya Devleti
tarafýndan ileride bunlar hakkýnda iddiâ-yý himâyet olunamamak üzere bu bâbda
Rusya Sefâreti'ne tebligât-ý lâzýme icra kýlýnmýþ ve mukaddemâ gelip iskân olunanlardan mu’ahharan terk-i tâbiiyyet eden olur ise arazi ve hâne vesâiresi zabt
olunmak üzere yedlerinden sened alýnmýþ olduðu bu husûslara dair mukaddemce takdim kýlýnan bir kýt‘a tezkire-i sâmiyede beyân ve iþ‘âr olunmuþ ise de
tebligât-ý mezkûre ileride müþkilâta sebeb veremeyecek muhâbere-i tahririye ve
mukâvele-i resmiye sûretinde midir tafsil-i keyfiyetin bi't-tahkik iþ‘ârýyla beraber
iktizâsýnýn mütâlaa ve istizân olunmasý þeref-sünûh ve südûr buyrulan emr u
irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý münîfinden bulunmuþ olmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 9 C sene [12]76
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Dersaâdet'e gelip tâbiiyyet-i Saltanat-ý Seniyye'ye girmekde olan Çerkes ve
Nogay muhâcirleri hakkýnda Rusya Devleti tarafýndan ileride bir gûne iddiâ-yý
himâyet olunmamak üzere mukaddemce Rusya Sefâreti'ne icra olunmuþ olan
tebligât âtide müþkilâta sebeb vermeyecek muhâbere-i tahririye ve mukâvele-i
resmiye sûretinde midir tafsil-i keyfiyetin bi't-tahkik iþ‘ârýyla beraber iktizâsýnýn
mütâlaa ve istizân olunmasý þeref-sünûh buyurulan emr u fermân-ý hümâyûn-ý
cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý celîlinden bulunduðu resîde-i dest-i tekrîm ve ibcâl
olan tezkire-i aliyyeleri me’âl-i vâlâsýndan ma‘lûm-ý âcizî olmuþdur.
Mevrid-i ilhâmât-ý Rabbanîye olan mübârek karîha-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî'den bu husûs-ý lâzýmü'l-itina hakkýnda dahi sünûh ve sudûr buyurulan
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irâde-i hikmet-ifade-i cenâb-ý zýllullâhî mahz-ý kerâmet ve talimât-ý saâdet-âyet
olmasýyla teþekküren duâ-yý mefrûz-ý hazret-i Padiþahî ile tezyîn-i lisâna
ubûdiyyet kýlýnmýþdýr. Keyfiyet Hariciye Nezâret-i Celîlesi'yle lede't-tezekkür
muhâcirîn-i merkûmenin ibtidâ-yý vürûdlarýnda sûret-i kabul ve iskânlarý
düþünüldüðü sýrada çünkü bu husûsun nazar-ý dikkati câlib olan ciheti tâbiiyyet
maddesi olarak ileride devlet-i müþârünileyhâ cânibinden iddiâ-yý himâyet olunmaða bir serriþte kalmamak için Rusya Sefâreti'ne tebligât-ý resmiye icra kýlýnmýþ
ise de cevabý te’ehhür ederek muhâcirîn-i merkûmenin pey der-pey kesret üzre
gelmesi cihetiyle Dersaâdet'de tevkifleri kâbil ve mümkün olamadýðýndan bir
tarafdan iskân olunacaklarý mahallere izâmlarý umûr-ý zarurîyeden görünmesi
üzerine yine müþkilât-ý melhûze-i âtiyeye mahal kalmamak için o makûlelerin
fîmâ-ba‘d tâbiiyyet-i Saltanat-ý Seniyye'yi terk eylemeyeceklerine ve þâyed edecek
olurlar ise þimdi kendilerine verilen emlâk ve arazi kâmilen istirdâd olunacaðýna
dair yedlerinden senedler ahz olunarak pasaportlarýnýn dahi kayýdlarý terkîn
edilmek üzere cânib-i sefârete verilmesi sûreti ihtiyâr ve icra olunmakda olduðu
misüllü bugün dahi bizzat Rusya elçisi Hariciye Nezâreti'yle mülâkât etmiþ
olduðundan bu maslahat üzerine tebligât-ý sâbýka tekrar olundukda bu adamlar
rýzalarýyla terk-i tâbiiyyet etdiklerine ve yedlerinden sened alýnarak pasaportlarýný dahi terk eylemiþ olduklarýna binâen kendileri tarafýndan bir gûne hakk-ý
himâyetleri kalmamýþ olduðunu sefâretce resmen beyân ederek devleti dahi bu
efkârda olduðunu yakýnda gelecek cevab üzerine tahriren dahi ifade etmek
hâlinde bulunacaðýný ilave etmiþ olmasýyla ifadât-ý vâký‘a kâfi görünüyor ise de
cevab-ý tahririnin istihsaline çalýþýlmasý mükemmel-i maslahat olacaðý mütâlaa
kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile irâde-i isabet ifade-i cenâb-ý þâhâne
müteallik ve þeref-südûr buyrulur ise mantûk-ý celîli infâz olunacaðý beyânýyla
tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý efendim.
Fî 17 C. Sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleri manzûr-ý me‘âlîmevfûr-ý hazret-i þehriyâri buyurulmuþ ve husûs-ý mezkûrun mütâlaa ve istizân buyurulduðu vechile icra-yý iktizâsýný müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden bulunmuþ olmaðla ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 C. sene [12]76 / [12 Ocak 1860]

38

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

14:06

Page 39

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

39

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

14:07

Page 40

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Ý. HR, 173/9438, 9453
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KABARTAY MUHACÝRLERÝNÝN ASKERLÝK VE EÐÝTÝM TALEPLERÝ
Kabartay muhâcirlerinin gönüllü olarak askere kabul edilmek ve
çocuklarýný idâdilere kaydettirmek taleplerinin Osmanlý Devleti
tâbiiyyetine baðlýlýklarý esas alýnarak
kabul edilebileceði

4

29 Ocak 1860

Atûfetli efendim hazretleri,
Terk-i vatan ederek bir tarafdan Dersaâdet'e gelmekde ve Memâlik-i
Þâhâne'de iskân ettirilmekde olan Kabartay ahalisinden bazýlarý gönüllü ve
bedel olarak silk-i askeriye kabulünü ve bazýlarý dahi oðullarýnýn mekteb-i
idâdiye þâkirdâný silkine idhalini istidâ etmekde bulunduklarý cihetle ol bâbda
istizâný þâmil Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî'den kaleme alýnan müzekkire üzerine vârid
olan bir kýt‘a tezkire-i hazret-i Seraskerî, Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da kýra’et
olundu.
Bu makûle muhâcirînin ileride Devlet-i Aliyye teba‘iyyetini terk etmeyeceklerine ve edenler olur ise haklarýnda icrasý lâzým gelen muâmeleye dair ittihâz
olunan usûl bunlar hakkýnda dahi icra olunmak umûr-ý tabi‘iyeden olduðu ve
gerek gönüllü ve bedel olarak asâkir-i þâhâneye yazýlanlar hakkýnda dahi
nizâm-ý mahsûs bulunduðu cihetle bu usûl ve nizâm tamamýyla icra olunduðu
takdirde o makûlelerin silk-i askeriye kabulünde bir gûne beis olamayacaðý misillü mekteb-i idâdiye girmek isteyenlerin dahi mekteb-i mezkûr nizâmýna
muvâfýk-ý hâl ve hey’etde bulunduklarý ve mektebe þâkird alýnmaða dahi lüzûm
olduðu halde silk-i þâkirdâna idhali câiz olabileceðinden ol vechile icra-yý
iktizâsý husûsunun taraf-ý vâlâ-yý Seraskerî'ye havalesi beyne'l-huzzâr tezekkür
ve tensib kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i
mülûkâne müteallik ve þeref-sunûh buyurulur ise mantûk-ý münîfi infâz olunacaðý ve zikr olunan tezkire, melfûf müzekkire ile manzûr-ý âlî buyurulmak
için arz ve takdim kýlýndýðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 5 Receb 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i terkîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan
tezkire ve müzekkire manzûr-ý þevket-mevfûr-ý hazret-i mülûkâne buyurulmuþ ve
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husûs-ý mezkûrun tensib ve istizân buyurulduðu vechile icra-yý iktizâsýnýn taraf-ý
vâlâ-yý Seraskerî'ye havalesi müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i
seniyye-i cenâb-ý Padiþahî muktezâ-yý münîfinden olarak marru'z-zikr tezkire ve
müzekkire yine savb-ý sâmî-i âsafîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 B. [12]76 / [29 Ocak 1860]
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KÜTAHYA'DA ÝSKÂN BÖLGESÝ TESPÝTÝ YAPAN YÜZBAÞI ALÝ
REMZÝ'NÝN MASRAFLARININ MALÝYE'DEN ÖDENMESÝ
Çerkes muhâcirlerinin iskân yerlerini kararlaþtýrmak üzere Kütahya'ya gönderilen Erkân-ý Harbiye Yüzbaþýlarýndan Ali Remzi'nin altý ay müddetle
görev süresi içinde yaptýðý masraflarýn ilgili birimlerden ödenmesi

5

5 Mart 1860

Mukaddemce Kütahya'ya izâm ve isbâl olunmuþ olan Çerkes muhâcirlerinin mahall-i iskânlarýný kararlaþdýrmak üzere bâ-irâde-i seniyye memûren ol
tarafa izâm kýlýnmýþ olan Erkân-ý Harbiye Yüzbaþýlarýndan Ali Remzi Efendi
bu kere ikmâl-i memûriyet ve tesviye-i maslahat ile avdet eylemiþ ve mûmâileyhin Meclis-i Tanzimat'a itâ eylediði memhûr bir kýt‘a defterden müstebân
olduðu üzere ol tarafda altý mâh müddet ikâmeti zarfýnda dolaþtýðý mahaller
için hayvan ücreti vesâir bi'l-cümle masârýf-ý vâký‘asý on iki bin dört yüz altmýþ
guruþa bâlið olmuþ olup mukaddemâ esna-yý azîmetinde mücerred tesrî‘ ve
teshil-i maslahat zýmnýnda bâ-tezkire-i sâmiye kendisine Þehremaneti Behiyyesi
tarafýndan ale'l-hesab olarak nakden üç bin guruþ verilmiþ ve kendisinin ifadesine nazaran bâ-sened-i makbuz üç bin guruþ dahi mahallî Emvâl Sandýðý'ndan
ahz eylemiþ olduðundan bunlarýn icra-yý mahsûbiyle üst tarafý olan altý bin dört
yüz altmýþ guruþun dahi muhâcirîn-i merkûmenin defter-i masârýfâtýna idhalen
emanet-i müþârünileyhâ cânibinden itâsýyla ba‘dehû Maliye Nezâret-i
Celîlesiyle irâd ve masraf vechile tesviye olunmasý tezekkür olunmuþ ve zikrolunan defter leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla muvâfýk-ý re’y-i sâmî-i Vekâletpenâhîleri buyurulduðu halde keyfiyetin nezâret ve emanet-i müþârünileyhimâya havalesi bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 4 Þaban sene 1276
Meclis-i Tanzimat
*
Atûfetli efendim hazretleri
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme alýnýp melfûf defter ile manzûr-ý âlî
buyurulmak için arz ve takdim kýlýnan mazbatadan müstebân olduðu vechile
Kütahya'ya izâm ve isbâl olunmuþ olan Çerkes muhâcirlerinin mahall-i iskânlarýný kararlaþdýrmak üzere bâ-irâde-i seniyye memûren ol tarafa gönderilen
Erkân-ý Harbiye Yüzbaþýlarýndan Ali Remzi Efendi'nin ol tarafda altý mâh
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müddet ikâmeti zarfýnda dolaþtýðý mahaller için hayvan ücreti vesâir masârýf-ý
vâký‘asý on iki bin dört yüz altmýþ guruþa bâlið olup mukaddemâ esna-yý
azîmetinde Þehremaneti Behiyyesi tarafýndan ale'l-hesab olarak nakden üç bin
guruþ verilmiþ ve kendisi mahallî Mal Sandýðý'ndan dahi bâ-sened üç bin guruþ
ahzeylemiþ olduðundan bunlarýn icra-yý mahsûbiyle üst tarafý olan altý bin dört
yüz altmýþ guruþun dahi muhâcirîn-i merkûmenin defter-i masârýfâtýna idhalen
emanet-i müþârünileyhâ cânibinden itâsýyla ba‘dehû Maliye Nezâret-i
Celîlesiyle irâd ve masraf vechile tesviye olunmasý tezekkür olunmuþ ise de ol
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i cenâb-ý cihân-bâni müteallik ve þerefsudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 11 Þ. sene 1276
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-pîrâ-yý tevkîr olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle mârru'lbeyân mazbata ve defter manzûr-ý me‘âl-i mevfûr-ý cenâb-ý Padiþahî buyurulmuþ
ve husûs-ý mezbûrun tezekkür ve istizân buyurulduðu vechile icra-yý iktizâsý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Mülûkâne icab-ý âlîsinden olarak mezkûr mazbata ve defter yine savb-ý sâmî-i Âsafânelerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 12 Þ. sene [12]76 / [5 Mart 1860]
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iþleyecek gibi
göründüðünd

Ý. DH, 452/29956
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NOGAY MUHACÝRLERÝN RUSYA'DA ÝKEN KABÝLE BEYLERÝNE
ÖDEDÝKLERÝ AÝDATLARI VERMEK ÝSTEMEDÝKLERÝ
Adana Eyaleti'nde iskân edilmek üzere gelmiþ olan Nogay muhâcirlerinin, beylerine Rusya Devleti idaresinde bulunduklarý sürede ödedikleri
aidatlarý artýk vermek istememeleri üzerine konunun
Tanzimat Meclisi'nde görüþülerek kabul edildiði

6

14 Temmuz 1860

Huzur-ý lâmiu'n-nûr-ý cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Bâ-irâde-i seniyye Adana Eyaleti'nde iskân olunmak üzere gelmiþ olan
Nogay muhâcirleri içinde bulunan beyleri Rusya Devleti taht-ý idaresinde
bulunduklarý hengâmda Nogay kabilesinden âdet-i kadîmeleri üzere aidatlarý
olup onunla idare ve ta‘ayyüþ etmekde olduklarý halde zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i mülûkâneye dehâlet ve iltica etmiþ ve bunun eda-yý
teþekküründen âciz ve kâsýr bulunmuþ iseler de zikrolunan kabileler aidat-ý
kadîmelerini itâdan rû-gerdân olduklarýndan baþka hükûmetle içlerinde beylerini kabul etmeyeceklerini beyân ve kendileri ise ziraat ve ticaretle me’lûf
olduklarý bedîhî ve ayân olmak ve þimdiki halde taraf-ý eþref-i Saltanat-ý
Seniyye'den ihsân buyurulan yevmiyeleri ta‘ayyüþ etmekde iseler de yevmiyeleri
kat‘ olundukdan sonra ne sûretle ta‘ayyüþ edecekleri henüz mechulleri bulunmak hasebiyle icabýnýn icrasý husûsunu mîr-i merkûmûn þifâhen ifade ve istidâ
ve leffen takdim-i pîþgâh-ý âlî-i cenâb-ý Âsafâneleri kýlýnan aidatlarýný beyânen
memhûr bir kýt‘a müzekkire itâ etmiþ ve bunlarýn þu sûretle istidâ-yý vâki‘leri
muhâcirîn-i merkûmenin Adana'ya celb olunan yirmi beþ-otuz nefer kabile
rüesâlarý efendilere tefhîm kýlýndýkda Rusya memâlikinde bunlarýn hakkýmýzda
olan taaddiyatlarý efzûn olup þimdi dahi þer‘an ve kanûnen olmayacak þeylerin
icrasýný ister olduklarýndan sâye-i mekârim-vâye-i cenâb-ý Padiþahide icra buyurulan Tanzimat-ý Hayriye ve usûl-i ma‘delet-i seniyye icabýnca bizler hareket
edeceðimizden onlarýn inkâr-ý sâbýký üzerine "kabul edemeyiz ancak bizler gibi
ziraat ve ticaretle meþgul olduklarý halde kabul edebiliriz ve iþbu ifâdatýmýzý
dahi der-bâr-ý þevket-karara arz etmemizi ve iktizâsýný Dersaâdet'de cevaben
ifade ve beyân eyleceklerini" efendi-i mûmâileyhimden Dersaâdet'e gitmiþ olan
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Hacý Ýsmail Efendi ile refîkleri Ahmed ve Yakub ve Mehmed Gazi ve Hacý
Abdülvehhâb efendiler ifade ve beyân etmiþler olduðundan tarafeynin istidâ ve
ifadelerinin arz ve beyânýna mecburiyet hâsýl olmaðla arz u inhâya ictisâr olunmaðýn ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
27 Zilkâdeti'þ-þerîfe sene [12]76
Mutasarrýf-ý Eyalet-i Adana
es-Seyyid Ahmed
*
Adana mutasarrýfý saâdetli paþa tarafýndan tevârüd edip bu kere Meclis-i
Tanzimat'a havale buyurulan tahrirât lede'l-kýrâ’e hulâsa-i müeddâsýndan li
ecli'l-iskân eyalet-i mezkûreye irsâl ve izâm kýlýnmýþ olan Nogay muhâcirlerinin
beyleri ziraat ve hýrâsetden istinkâf ile usûl ve âdât-ý kadîmeleri vechile melfûf
pusulada muharrer olduðu üzere muhâcirînden bir takým avâid ve rüsûm-ý gayr-ý
meþru‘a ve ma‘kûle ahz ve istihsali emelinde bulunduklarý ve muhâcirîn-i
merkûme dahi kendilerinin memâlik-i mahrûseye hicretlerinden sonra tebea-i
sâire-i þâhâne misillü nâil-i nimet-i adalet ve istirahat olarak bunlarýn pençe-i
zulm ve i‘tisâflarýndan tahlis-i girîbân eylemeleri istirhamýnda olduklarý beyân
ve bu bâbda ne vechile hareket olunmak iktizâ edeceði istizân olunmuþ olup
reviþ-i halden müstebân olduðu vechile beylerin merâm ve maksudlarý bunlar
haklarýnda kadîmden icra edegeldikleri zulüm ve gadri Memâlik-i Mahrûse-i
Þâhâne'de dahi icra ve elegeldikleri bir takým avâid-i gayr-ý meþru‘ayý kemâkân
istifa etmek ve bu sûretle bunlarý adeta daire-i mahkûmiyetde tutmak demek
olup halbuki tarifden müstaðnî olduðu üzere muhâcirîn-i merkûmenin tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul ile Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye nakil ve
hicretlerinden sonra beylerinin hüküm ve nüfûzu altýnda kalmalarý ve hilâf-ý
ma‘delet ve kavânîn-i seniyye bir takým avâid itâsýna mecbur olmalarý bir
vechile tecviz olunamayacaðýndan bundan sonra beyler dahi cümlesi hakkýnda
mebzûl buyurulan imtiyâzât ve iânâtdan hissemend olacaklarý cihetle sâir
hemþehrileri misillü ziraat ve hýrâsetleriyle ta‘ayyüþ ederek muhâcirîn haklarýnda bir gûne muâmele-i gayr-ý lâyýka icra ve böyle avâid vesâire ahz eyledikleri
halde usûl ve kavânîn-i Saltanat-ý Seniyye'ye tatbikan mücâzât olacaklarýnýn
kat‘iyyen beylere ve beyleri bundan böyle kendilerinden bir gûne resm ve avâid
mutâlebe eyledikleri halde vermemeleri ve ýsrar etdikleri sûretde keyfiyeti gelip
cânib-i hükûmete ifade eylemeleri kaziyyesinin içlerinden söz sahibleri bulu-
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nanlara ifade ve tefhîmleri ba‘d-ezîn bu keyfiyete sarf-ý inzâr-ý dikkat kýlýnmasý
lâzým geleceðinin cevaben mutasarrýf-ý mûmâileyhe iþ‘ârý tezekkür ve tensib
olunarak tahrirât ve pusula-i mezkûra leffen pîþgâh-ý sâmî-i âsafânelerine
takdim kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Zilhicce sene 1276 [14 Temmuz 1860]
Meclis-i Tanzimat
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A. MKT. UM, 414/24
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SELANÝK'TE BELÝRLENEN ÝSKELELERE MUHACÝR ÇIKARILMASI
Selanik sahillerine deniz yoluyla gelen muhâcirlerin arabalar ile iskân yerlerine bekletilmeden sevkedilmeleri husûsundaki emrin uygulanabilmesi için
Ýstanbul'dan gelen vapurlarýn yanlýþ iskelelere muhâcir
çýkarmamalarýnýn tenbih edildiði

7

31 Ocak 1861

Makam-ý Mu‘allâ-yý Hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Muhâcirînden mahall-i iskânlarýna nakil ve îsâl olunmak üzere tayin olunan
mahalle karîb iskelelere sefâin ile sevk ve tesrîb olunmakda olanlarýn muhtac
olduklarý araba ve mekârî gibi þeylerin tedârikiyle ve yanlarýna mahsûs memûrlar terfîkiyla müreffehen irsâl ve izâmlarý lâzýmeden olduðu halde bu bâbda
araba ve mekârecilerle tayin kýlýnan memûrlar tarafýndan lâyýkýyla takayyüd
olunmayarak envâ‘-ý sefâlete dûçâr ve meþâkk-ý seferiyeden bîzâr olduklarý
tahkik ve istihbar buyurulmuþ ve halbuki bunlar terk-i dâr u diyâr ve feda-yý
emlâk ve akâr ederek zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye
dehâlet etmiþ ve millet-i Ýslâmiye'nin müsâfiri bulunmuþ garibü'd-diyâr ve kibâr
ve sýgâr bir takým âdemler olmalarýyla ve husûsiyle þu mevsim-i þitâda esbâb-ý
muhâfazadan sade bulunmalarýyla bundan böyle buraya çýkacak muhâcirîn için
iktizâ eden araba ve mekârînin sürat-i tedârik ve itâsý ve haklarýnda dahi
merasim-i mihman-nüvâzinin bi'l-icra yanlarýna memûr-ý mahsûs dahi terfîkiyle
müreffehen ve müsterîhan mahall-i iskânlarýna hüsn-i imrâr ve isrâsý husûsu Fî
2 Receb sene [1]277 tarihiyle müverrahan hâme-ârâ-yý ta‘zîm ve ibcâl olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîlerinde emr u fermân buyurulmuþdur.
Muhâcirîn-i merkûme için iskelelerde mahsûsan memûrlar ve muktezî
araba ve hayvanlar bekletdirilerek vürûd edenler merasim-i mihman-nüvâzinin
icrasýyla beraber hemen müreffehen ve müsterîhan mahall-i iskânlarýna nakil
ve îsâl olunmuþ olup fakat ber-vech-i muharrer memûr ve araba ve hayvanlar
yirmi-yirmi beþ gün iskelelerde beklediði halde vapur kapudânlarý muhâcirîn-i
merkûmeyi semt olmayan iskelelere çýkardýklarý ve oraca ise tedârikât-ý lâzýme
bulunamadýðý cihetle bazý mertebe suûbet verilmiþ iken yine icabý icra olunarak
sefâlet çekdirilmemiþ ve keyfiyet daha ol vakit bâ-telgraf komisyon-ý mahsûs
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riyâsetine bildirilmiþdir. Ba‘d-ezîn bu yolda dahi irâde-i merhamet-âde-i cenâb-ý
Sadâret-penâhîlerine tevfik-i hareket olunacaðý bedîhî olup fakat gelecek
muhâcirînin dahi öyle semt olmayan iskelelere çýkarýlmamalarý hakkýnda
iktizâ-yý hâlin icrasý mütevakkýf-ý re‘y-i zerîn-i isabet-rehîn-i cenâb-ý Sadâretpenâhîleri bulunmaðla ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 19 Receb sene [1]277 / [31 Ocak 1861]
Vali-i Eyalet-i Selanik
Hüsnü
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A. MKT. UM, 453/29
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ÝSTANBUL MUHACÝRÎN KOMÝSYONU'NUN TEÞKÝLAT YAPISI
Ýstanbul Muhâcirîn Komisyonu'nda görevli kâtib ve memûrlarýn isim ve unvanlarý ile maaþlarýna 1861 yýlý itibariyle yapýlan
zammý gösteren liste

8

31 Mart 1861

Berây-ý________________________________________
Maaþât-ý ketebe ve memûrîn-i mûmâileyhim müstahdem-i Komisyon-ý
Muhâcirîn-i Dersaâdet ve beher þehr in-kadar meblað maaþ dâde. Bâ-itibar-ý 6
Mart sene [12]77. Ma‘a-kadîm müceddeden mâh be mâh an-vezne-i komisyon
itâ ve defâtir-i Masârýfât-ý idhâleþ irâde-i seniyye taalluk kerde ve be-komisyon-ý
mezbûr ilmuhaber dâde.
Fî 19 N. sene 1277 / [31 Mart 1861]

Müceddeden
Kadîm
Tahsisi Ýrade Muhassaslarý
Buyurulan
Olan
(guruþ)
(guruþ)
700
100
100
100
400

000
300
300
300
300

250
100

300
300

100
100
050
050
050
400

300
300
300
300
300
300

Tahrirât Baþkâtibi Asým Bey maaþý
Mübeyyiz Salahi Efendi maaþý
Mukayyid Sadýk Bey maaþý
Diðeri Kadri Bey maaþý
Muhâsebe Mümeyyizi
Salih Bey maaþý
Muhâsib Said Efendi maaþý
Mübeyyiz Mehmed Emin
Efendi maaþý
Ýlmühaberci Âþir Bey maaþý
Veznedâr Ali Efendi maaþý
Diðeri Ahmed Aða maaþý
Diðeri Hacý Kâmil Aða maaþý
Diðeri Hasan Aða maaþý
Cerîde Odasý Mümeyyizi Ýsmail Efendi
maaþý. Þehremaneti'nden
muhassasdýr
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56

000

300

Nüfus Muharriri
Halim Efendi maaþý

050

300

Nüfus defâtiri Muharriri
Mesud Bey maaþý

120

180

050

300

050

300

Diðer Nüfus Muharriri Hasan
Hüsnü Efendi maaþý
Vefeyât Memûru
Salim Bey maaþý
Vefeyât Mukayyidi
Senâî Efendi maaþý

160

240

Duhûliye Memûru
Mustafa Efendi maaþý

100
050
050

300
300
300

050
050

300
300

000
300

300
000

400
000
300

300
250
000

Diðeri Hamdi Efendi maaþý
Diðeri Ýbrahim Efendi maaþý
Fukara Pusulasý Muharriri
Tahsin Efendi maaþý
Diðeri Tahsin Efendi maaþý
Vapur ve Sefâin Defâtirine Memûr
Emin Efendi Maaþý
Refîki Ahmed Efendi maaþý
Jurnal Memûru
Ýslâm Efendi maaþý
Meclis Kâtibi Bahâeddin Bey maaþý
Meclis Tercümaný Yahya Efendi maaþý
Kançýlaryalar ile Vapur Kumpanyalarý
Muhâbere Memûru Osman Efendi
maaþý

200
000
4430

000
150
7720

Anbar Memûru Mustafa Efendi maaþý
Odacý Mehmed Aða maaþý
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MAD. d. 9072, vr. 11
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KIRIM VE KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN ÝSKÂNLARI ÝÇÝN
ALINACAK TEDBÝRLER
Kýrým ve Kafkasya'dan gelerek kara ve deniz yoluyla vilâyetlere gönderilen
muhâcirlerin bir çoðu henüz iskân olunamadýðýndan periþan halde bulunduklarý / Ýzmir ve civarýna yerleþmek için giden bazý muhâcirlerin Ýstanbul'a dönerek ilgili makamlardan aslî vatanlarýna gitmek istediklerini
bildirdikleri, bu durum yerel iskân memûrlarýnýn ilgisiz davranýþlarýndan meydana geldiðinden dirayetli ve ehliyetli yeni memûr ve
subaylarla, nefret ettirmeden iskândaki güçlüðün anlatýlmasý
gerektiði / Sayýlarý yüz elli bine ulaþan muhâcirlerin barýnma,
ziraat aletleri ve yiyecek masraflarýnýn otuz bin kese masraf
ile karþýlanabileceðinin hesaplandýðý, masraflarýn hayýrseverlerin katkýlarýyla azaltýlabileceði

9

12 Mayýs 1861

Þimdiye kadar Anadolu ve Rumeli taraflarýna gelmiþ ve Dersaâdet'e gelerek buradan berren ve bahren gönderilmiþ olan muhâcirînden ekserisi henüz
iskân olunamayýp hâl-i müsâferet ve periþanîde kalmalarýyla aralýk aralýk istidâ
ve iþtikâdan hâli olmadýklarý halde þimdi bazýlarýnda geldikleri yerlere avdet
etmek dâîyesi dahi hâsýl olup hatta Ýzmir ve havâlisinde bulunan hayli nüfus
kemâl-i ye’s ile me’vâ-yý akdemlerine gitmek için bugün Dersaâdet'e geldikleri
tahkik olunmuþ ve bu sûretin sâirlerine dahi sirâyet edeceði kaviyyen melhûz ve
belki meczûm olarak bunun dahilen ve haricen emvâ‘-ý tesirâtý müeddâ olacaðý
bedîhî bulunmuþ olduðundan Muhâcirîn Komisyonu Reisi devletlü Hâfýz Paþa
hazretleri ve saâdetli Refik Beyefendi Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da bulunduklarý
halde icab-ý hâl müzâkere olundukda bunlarýn gönderildikleri mahallerde
ahali-i kadîmenin bi't-teþvik istihsal-i muâvenetleriyle vesâir esbâb-ý imkâniyeye
teþebbüsle bir gün evvelce birleþdirilmeleri zýmnýnda memûrîn-i mahalliyeye
mükerreren muharrerât-ý sâmiye ve talimât-ý mukteziye irsâliyle tekidât-ý
lâzýme icra buyurulmuþ ve bazý mahallerde sûret-i matlûbe husûle gelmiþ ise de
ekserisinin tehir-i iskâný þu hâli intâc edip bundan sonra yalnýz bu yolda iþ‘ârât
ile merkez-i maksuda vâsýl olunamayacaðý anlaþýldýðýna ve devletce icra-yý
muâvenet-i mahsûsa ile bu bâbda baþkaca masârýf-ý külliye ihtiyârý hâl-i hâzýr
hükmünce Hazine-i celîleye bâr olacaðý bedîhî ise de bunlarýn böyle me’yûsen

58

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

14:15

Page 59

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

avdete mecburiyetleri ve gitmeyenlerinin refte refte sefilen fevt ve telef
olmalarý halinden tevellüd edecek mehâzir-i sûriye ve maneviyeye kýyâs ve nisbetle þimdiye kadar sarf ve icra buyurulan himem-i âliye ve masârýf-ý vâký‘anýn
mütemmim ve mükemmili olmak üzere bazý mertebe fedakârlýk ihtiyârýnda
dirîð-i lütuf u inâyet buyurulmayacaðýna binâen bu yolda vâki‘ olan mübâhasenin nihayetinde iskân olunmuþ ve olunmamýþ nüfus-ý vâridenin mikdârý
takrîben yüz elli bin râddelerinde olarak bundan elli bin kadar vefeyât vuku‘u
tahmin olunduðundan ve tecrübe olunduðuna göre her hâne birbiri üzerine
beþer nüfusu hâvî olmasýyla el-hâletü hâzihî mevcud olmasý lâzým gelen yüz bin
nüfus yirmi bin hâneden ibaret olacaðýndan iþbu yirmi bin hâne için bulunduklarý mevâki‘in fiyat-ý mütehâlifesine nazaran birbiri üzerine yarýmþar kîse masrafla kulübe þeklinde birer hâne inþâsý on bin kiseye ve emr-i ziraatlarýný teshil
için her iki hâneye birer çift öküz verildiði ve beher çifti birbiri üzerine biner
guruþa alýndýðý halde bunun bahâsý dahi yirmi bin kiseye ve her hâne için beþer
kile tohumluk itâ olunduðu ve tohumluðun kilesi birbiri üzerine mahallerince
on beþer guruþa tedârik olunabildiði takdirde iktizâ edecek yüz bin kile tohumluðun bahâsý dahi üç bin kiseye bâlið olacaðý cihetle þu hâle göre Hazine-i celîleye otuz üç bin kîse masârýf daha tahmil olunmuþ olur ise de mebâlið-i
merkûme def‘aten sarf olunmayýp tedrici olacaðýna ve bunun arasýnda mahallerince teþvikât-ý lâyýka ile ahalice muâvenât-ý mümkine icra etdirilir ise
masârýf-ý muhammenenin ol sûretle ve cihât-ý sâire ile dahi bazý mertebe tenezzülü me’mûl olarak bi'l-farz bu mikdâr masârýf tamamýyla vâki‘ olur ise dahi
iþbu yirmi bin hâne Memâlik-i Mahrûse dahilinde tavtin ve iskân ile emr-i ziraat
ve ma‘mûriyetleri tedricen derece-i matlûba îsâl olunur ise her bir hâne sekiz
yüz yirmi beþer guruþ kadar masrafla kazanýlacaðýna nazaran fevâid-i adîdesi ve
aksi kaziyede olan mehâzir-i mütenevviasý itibarýyla pek de istiksâr olunacak
mertebede görünmediðinden ve sûret-i ma‘rûza rehîn-i emr ve tensib-i âlî-i
âsafâneleri buyurulur ise vesâil-i icraiyesi baþkaca bi'l-etraf mütâlaa ve istizân
olunacaðýndan icab-ý hâl Meclis-i Mahsûs'da tezekkür buyurulmak üzere âcilen
beyân-ý efkâr-ý kâsýraya ibtidâr kýlýnmýþ ise de her halde emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 21 Þevval sene 1277
Meclis-i Tanzimat
*
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Atûfetli efendim hazretleri,
Þimdiye kadar Anadolu ve Rumeli taraflarýna gelmiþ ve Dersaâdet'e gele rek buradan berren ve bahren gönderilmiþ olan muhâcirînden ekserisi henüz
iskân olunamayýp hâl-i müsâferet ve periþanîde kalmalarýyla aralýk aralýk istidâ
ve iþtikâdan hâli olmadýklarý halde þimdi bazýlarýnda geldikleri yerlere avdet
etmek dâîyesi dahi hâsýl olup hatta Ýzmir ve havâlisinde bulunan hayli nüfus
kemâl-i ye’s ile me’vâ-yý kadîmlerine gitmek için Dersaâdet'e geldikleri tahkik
olunmuþ ve bu sûretin sâirlerine dahi sirâyet edeceði melhûz olarak bunun
dahilen ve haricen emvâ‘-ý tesirâtý müeddî olacaðý bedîhî bulunmuþ olduðundan
Muhâcirîn Komisyonu Reisi devletlü Hâfýz Paþa hazretleri ve saâdetli Refik
Beyefendi Meclis-i Âlî-i Tanzimat'da bulunduklarý halde icab-ý hâl müzâkere ile
kaleme alýnmýþ olan mazbata Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da dahi mütâlaa kýlýndý.
Vâkýa muhâcirîn-i merkûmenin bu sûretle avdete mecbur olmalarý bâdî-i
teessür ve esef olup þimdiye kadar taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den sarf ve icra
buyurulan himem-i âliye ve masârýf-ý vâký‘anýn mütemmim ve mükemmili
olmak üzere bazý mertebe fedakârlýk ihtiyârýnda dirîð-i lütuf ve inâyet buyurulmamasý lâzýmeden göründüðünden muhâcirîn-i merkûmenin nüfus-ý mevcudesi üzerine hesab olunduðuna göre bunlara birer ufak hâne inþâ etdirilmek ve
emr-i ziraatlarýný teshil için her iki hâneye birer çift öküz verilmek ve beþer kile
tohumluk itâ kýlýnmak üzere bunlarýn mecmû‘-ý masârýfý otuz üç bin kiseye
bâlið olacaðý tahmin kýlýndýðýna ve mahallerince teþvikât-ý lâzýme icrasýyla ahali
ve ashâb-ý servet taraflarýndan dahi muâvenet-i mukteziye icra olunacaðýna
mebnî masârýf-ý merkûmenin hayli tenezzül eylemesi mütehammil bulunduðundan ve þu kadar ki muhâcirîn-i merkûmenin el’an bazý mahallerde iskân
olunamamýþ olmasý mahallî memûrlarýnýn himmetsizliðinden neþ’et eylediði
cihetle bunlarýn tavtini husûsu bu defa dahi onlara havale olunsa husûl-i matlûba derhal vâsýl olunamayacaðýndan tasavvurât-ý meþrûhânýn sürat ve tamami-i
hüsn-i husûlü zýmnýnda zâbitân-ý askeriye vesâireden iktizâ eden mahallere
ehliyetli ve dirayetli memûrlar intihâb ve izâmýyla bu iþin onlar marifetiyle icra
etdirilmesi ve bir de muhâcirîn-i merkûmenin iskân olunan mahallerde
mecburiyet altýnda mukayyed bulundurulmalarý kendilerini tenfir eylemekde
olmasýyla memûrîn-i mûmâileyhim taraflarýndan muhâcirîn-i merkûme tavtin
ve iskân olundukdan sonra istedikleri mahallere azîmetde muhtar bulunduklarýný beyân ve fakat haklarýnda icra kýlýnan iânenin tekrar gidecekleri yerlerde
dahi icra olunmayacaðýnýn kendilerine anlatýlmasý husûsâtý beyne'l-huzzâr
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münasib gibi tezekkür ve mütâlaa kýlýnmýþ ise de ol bâbda her ne vechile emr u
fermân-ý cânib-ý Padiþahi müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre
hareket olunacaðý ve manzûr-ý âlî buyurulmak için mazbata-i merkûme arz ve
takdim kýlýndýðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm olundu efendim.
Fî Gurre-i Za. sene 1277
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan
mazbata manzûr-ý maâli-mevfûr-ý hazret-i Padiþahi buyurulmuþ ve husûsât-ý
merkûmenin tezekkür ve istizân olunduðu üzere icra-yý iktizâlarý müteallik ve þerefsudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý münîfinden
olarak mezkûr mazbata yine savb-ý sâmî-i vekâlet-penâhilerine iâde kýlýnmýþ
olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 Za. sene 1277 / [12 Mayýs 1861]
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Ý. MMS, 22/961
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN YANLARINDA GETÝRDÝKLERÝ
ESÝRLERÝN DURUMU
Osmanlý topraklarýnda yerleþmiþ olan Çerkes muhâcirlerin yanlarýnda getirdikleri esirlerinin durumuyla ilgili Meclis-i Vâlâ'nýn görüþlerinin
uygulama için iskân bölgelerindeki memûrlara bildirildiði

10

3 Þubat 1862

Üserâ hakkýnda tezkire-i sâmî sûreti
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de mutavattýn muhâcirîn-i Çerâkise
üserâsýnýn bey‘ ve fürûhtu hakkýnda bazý tarafdan suâl vuku‘bulmakda
olduðundan iktizâsý Meclis-i Vâlâ'nýn mütâlaasýna havale olunmuþ idi.
Afrika'dan gelmekde olan üserâ-yý zenciyenin nakli ve evvelden gelmiþ
bulunanlarýn dahi alenen bey‘ ve þirâsý maddeleri taraf-ý Saltanat-ý Seniyye'den
mukaddemâ men‘ olunduðu sýrada Çerkesistan'dan gelen esirler istisnâ ve
musâlaha-i ahîrede dahi Çerkesistan hâl-i kadîminde ibkâ kýlýnmýþ olmasýna ve
el-yevm havâli-i Çerâkise'den bu taraflara esir götürülerek þurada burada satýlmakda ve iddiâ-yý hürriyet ve ýtk ve rehîn misüllü köle ve câriye davâlarý
mehâkim-i þer‘iyyede istimâ ve rü’yet olunmakda bulunmasýna nazaran muhâcirîn-i merkûme üserâsý hakkýnda dahi aynýyla üserâ-i sâire gibi muâmele olunarak sâhibleri tarafýna bey‘ ve hibe misüllü ahkâm-ý þer‘iyyenin icrasýna taarruz ve mümânaat olunmamak lâzým gelir ise muhâcirîn-i merkûme Çerkesistan'da me’lûf olduklarý vechile elli altmýþ yaþýnda bulunan esirlerini ve bunlarýn
evlâd ve ahfâdýný kemâ fi's-sâbýk alýp satmak efkârýnda ve bazan kendi evlâdýný
ve akraba ve taallukâtlarýný fürûht etmek sadedinde bulunduklarý mervî olup bu
ise þiâr-ý insaniyet ve Memâlik-i Devlet-i Aliyye'de nâil olduklarý sýfat-ý
medeniyete bir vechile tevâfuk etmeyeceðinden baþka Memâlik-i Mahrûse-i
Þâhâne'de hiçbir vakitde bu yolda esir fürûhtu mesbûk olmadýðýndan yirmi beþ
ve otuz yaþýný geçmiþ olan ve çoluk çocuk sahibi bulunan üserâyý veyâhûd bunlarýn çocuklarýný ashâbý satmak murâd etdikde Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de
bu türlü esir ahz ve itâsý memnu‘ olunduðu beyân olunarak teþvikât-ý lâzýme ve
tergîbât-ý mukteziye icrasýyla a‘nâk etdirilmesine ve eðer sahibleri bu misüllüleri a‘nâkda taannüd ederlerse kat‘a fürûhtuna müsâade etdirilmemesine ve
kendi evlâdýný ve taallukâtlarýný satmalarýna dahi asla cevâz gösterilmeyip yal64
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nýz yirmi beþ otuz yaþýna kadar olan ve esaretini muðterif bulunan câriye ve
kölelerin fürûhtuna bir þey denmemesine itina olunmasý kazâyâsýnýn lâzým
gelenlere ta‘mîmen tavsiye ve iþ‘ârý bâ-mazbata ifade olunarak ve keyfiyet
muhâcirîn-i Çerâkise bulunan mahaller memûrlarýna bildirilmiþ olmaðla dahi
bu kâideye göre hareket olunmak lâzým geleceði beyânýyla.
Fî 3 Þaban sene [1]278 / [3 Þubat 1862]

A. MKT. NZD, 396/97
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TRABZON'DA BÝRÝKEN YÝRMÝ BEÞ BÝN MUHACÝR ÝÇÝN
ÝDARECÝ TAYÝNÝ
Trabzon'da Çerkesistan'dan gelen yirmi beþ binden fazla muhâcir bulunduðu
gibi, Soðucak Ýskelesi'nde ise göç için bekleyen yüz bin kiþinin bulunduðu ve
göçe hazýrlýk yapanlarla bu rakamýn yüz yetmiþ bine ulaþacaðýnýn haber
alýndýðý, yapýlacak harcamalarýn fazlalýðý sebebiyle muhâsebesinin düzenli
tutulmasý amacýyla iskân iþlerinde tecrübeli Zabtiye eski müsteþarý
Tevfik Efendi'nin tayin edilmesi gerektiði

11

17 Nisan 1864

Sadâret-i uzmâ Müsteþarlýðý Makam-ý vâlâsýna
Atûfetli efendim hazretleri,
Leffen tesyîr-i savb-ý âlîleri kýlýnan buyuruldu-yý âlîde Muhâcirîn
Komisyonu reisi devletlü paþa hazretlerinin muhassas olan on bin guruþ
mazûliyet maaþýnýn komisyonun masârýf-ý müteferrikasý için þehriye müretteb
olan bin beþ yüz guruþ üzerine üç bin beþ yüz guruþ zammýyla on beþ bin guruþa
iblâðý ve iskân-ý muhâcirîn memûriyetiyle Sivas taraflarýnda bulunan Mirlivâ
saâdetli Ömer Paþa'nýn celbi ve yerine Konya cânibi muhâcirîni iskânýna
memûr izzetli Salih Bey'in Sivas ve Canik havâlilerine tahvil-i memûriyeti ile
paþa-yý mûmâileyhin üç bin iki yüz elli guruþ maaþ-ý muvakkatinden sülüsünü
tenzil olunarak küsûr üç bin guruþun bu defa Trabzon'dan gelen ve bundan
böyle gelecek olan muhâcirînin mevâki‘-i mürettebeye nakil ve sevki
memûriyet-i mahsûsasýna tayin kýlýnan Komisyon Baþkâtibi Yâver Efendi'ye
memûriyet-i asliyesi maaþýna ilaveten ve muvakkaten tahsisi ve kendisine
komisyon veznesinden beþ bin guruþ harcýrah itâsý irâde ve iþ‘âr buyurulmuþ ise
de mûmâileyh Ömer Paþa'ya Ýskân-ý Muhâcirin memûriyeti için üç bin iki yüz
elli guruþ maaþ tahsisine dair Hazinece bir gûne kayd olmadýðý gibi Nizamiye
Muhâsebesince dahi ma‘lûmat bulunmadýðý yazýlan derkenarlardan anlaþýlmýþ
olmasýyla maaþ-ý mezbûrun sûret-i tahsisinin iþ‘ârýyla buyuruldu-yý âlî-i
mezkûrun iâdesine himem-i aliyyeleri derkâr buyurulmak bâbýnda emr u irâde
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 7 Ramazan sene [1]280 ve fî 2 Þubat sene [1]279
Fâzýl
*
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Cenâb-ý cânib-i müsteþar-ý Sadâret-i uzmâ'ya
Atûfetli efendim hazretleri,
Ýskân-ý muhâcirîne memûr saâdetli Ömer Paþa'nýn yerine Mirlivâ izzetli
Salih Bey tayin olunup paþa-yý mûmâileyh açýkda bulunduðu maaþýndan baþka
þu memûriyetinden dolayý muvazzaf hey’etden olarak zam olunan üç bin bu
kadar guruþ maaþýndan üç bin guruþu muhâcirin-i merkûmenin sevkine memûr
Yâver Efendi bendelerine tahsis buyurulmuþ ise de paþa-yý mûmâileyhin maaþýna dair Hazinece kayýd bulunamadýðý beyânýyla komisyonca bu bâbda ma‘lûmat
olup-olmadýðý cânib-i Hazine-i celîleden istihrâc olunmuþ ve emsâli iskân-ý
muhâcirîne memûr zâbitan-ý askeriyeden açýkda bulunanlarýn hitâm-ý
memûriyetlerine deðin maaþlarý üzerine muvazzaf sûretiyle bir misli dahi
Hazine-i celîleden zam olunmakda olduðu gibi paþa-yý mûmâileyhin bu tarafdan hîn-i memûriyetinde açýklýk maaþý bulunan üç bin bu kadar guruþun üzerine muvakkaten bir misli daha zam olunarak azîmet etmiþ olduðuna komisyonca ma‘lûmat olmasý ve taraf-ý âcizâneme ve faziletli Said Efendi dâîlerine bu
vechile ifade kýlýnmasý münasebetiyle arz ve beyân-ý hâle ibtidâr kýlýnmýþ ise de
"þimdi kaydý yokdur" deniliyor.
Efendi-i mûmâileyh de maaþsýz olamayacaðýndan efendi-i mûmâileyhin þu
iþ için tahsis olunan üç bin guruþ maaþýnýn icra-yý icabý mutlaka himmet-bülend-i
müterettib-i kerîmânelerine menût olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Ramazan sene [1]280 ve fî 6 Þubat [1]279
Vecîhi
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Çerkesistan'dan Trabzon'a gelmekde olan muhâcirîn münasib mahallere
irsâl ve iskân olunmakda ise de Trabzon memleketinin mazbûtiyeti ve'l-hâletü
hâzihî mevcud olan muhâcirînin yirmi beþ bin nüfusdan ziyâde bulunmasý cihetleriyle bunlarý mahall-i iskânlarýna sevk edinceye kadar muvakkaten orada
barýndýracak mahaller bulunmadýðýndan ve erzak ve havâyic-i zarûriyelerini
tedârik etmekde dahi her türlü müþkilât göründüðünden bu bâbda teshilât-ý
mümkinenin icrasý hakkýnda ma‘lûmat ve mütâlaât-ý mahalliyesini þifâhen ifade
eylemek üzere mahsûsan damadý Enis Bey'i bu tarafa izâm eylediðini mutazammýn Trabzon Valisi devletlü Emin Paþa hazretlerinin bir kýt‘a tahrirâtý gelmiþ ve
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mîr-i mûmâileyh celb ile istifsâr-ý hâl olundukda sâye-i þevket-vâye-i hazret-i
mülûkânede tayin olunan memûru vâsýtasýyla ve tertib kýlýnan vapurlar ile
muhâcirîn-i vâride bir yandan sevk olunuyor ise de þu aralýk kesret üzere
gelmeleriyle Trabzon'da ber-vech-i muharrer hayli nüfus tecemmü‘ eylemiþ ve
bunlarý muhâfaza ve ikâme edecek mahall ve idare eyleyecek tayinât yetiþdirmek
müþkil ve müte‘assir görünmekde ve hatta sarf ve itâ olunan tayinât vesâirenin
defterlerini oranýn mal katibleri zabt ve tanzime maslahatýn cesameti mülâbesesiyle [ ] olmasýyla bunlarýn esbâb-ý nakliye ve iskâniyesinin tedâbir-i külliyeye
ve bir muktedir muhâsebeci ile çend nefer muhâsib kâtibe ihtiyacý ifadât-ý
vâký‘asýnýn hulâsasýndan anlaþýlmýþ ve onu müteâkib vali-i müþârünileyhin kendisine vârid olan tahrirâtýnda dahi þu günlerde Trabzon'a geçmek üzere Soðucak
Ýskelesi'nde yüz bin kadar nüfus ictimâ edip sâir müteheyyi’ bulunanlar ile yüz
yetmiþ bine bâlið olacaðý ve muahharan dört bini def‘aten gelip tezyid-i müþkilât
ve hayret eylediði hikâye ve iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðla keyfiyet beyne'l-havâs te’emmül olunup vâký‘a bu makûle muhâcirînin külliyet üzere geliþine nazaran
masârýf-ý vâký‘alarý için mebâlið-i kâfiye yetiþdirmek ve esbâb-ý nakliye ve
iskâniyeyi def‘aten ve âcilen tedârik ve tehyi’e eylemekliðin usret-i azîme ve hâli hâzýrýn adem-i müsâadesi aþikâr olmasýyla beraber böyle vatanýndan bi'zzarure envâ‘-ý felâketle ve feda-yý mal ve kudretle dûr ve mehcûr olan bunca
nüfus-ý müslimenin memâlik-i hazret-i þâhâneye kabul olunmayarak düþmanlarýnýn yed-i kahr ve zulmünde býrakýlmasý Ýslâmiyet ve insaniyetce rehîn-i hayyiz-i cevâz olamayacaðý vâzýhâtdan olup cenâb-ý Hak velî-nimet-i bî-minnetimiz
Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinin eyyâm-ý ömr ü þevket ü ikbâl ve saltanat-ý
mülûkânelerini müzdâd ve firâvân buyursun.
Zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye sýðýnmak üzere ale'ttevâlî gelmekde olan muhâcirîni hüsn-i kabul ve imkân müsâid olduðu mertebede idare ve iskânlarý vesâilini istihsale himem ve mesâîyi masrûf ve meþmûl eylemek merâhim ve eþfâk-ý cihân-ý þümûl-i hazret-i velî-nimete muvâfýk bulunmaðýn þimdiye deðin mahsûs ve müteaddid memûrlar irsâl ve komisyon marifetiyle erzak ve elbise gibi þeyleri bir tarafdan tertib ve isbâl olunmakda idüði ve
sevk-i muhâcirîn için Komisyon Baþkâtibi Yâver Efendi dahi üç bin guruþ maaþ
ile mukaddemce Trabzon'a gönderilip onun dahi vüs‘ derecede çalýþmakda
bulunduðu derkâr ise de bu sûretle külliyetli gelen ve müteheyyi’ bulunan ve
muhâcirînin gerek Trabzon'da muvakkaten idaresi ve gerek mahall-i iskânlarýna
sevk ve tesrîbi esbâb ve tedâbir-i cesîmeye muhtac bulunduðundan ve iþ‘âr olunduðu vechile yüz yetmiþ bin nüfus bir kere gelecek olur ise onlarý Trabzon gibi
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bir mevki‘de tutmak ve barýndýrmak müstehîl olacaðýndan bunlarý hemen
geldikçe münasib görülecek mahallere nakil eylemek üzere icab eden vapurlarýn
tertib ve tedâriki devletlü kapudân paþa hazretleri ve bazý kumpan- yalar ile ve
Hariciye Nezâret-i Celîlesi tarafýndan dahi sefâretle taht-ý muhâberede bulunarak fakat muhâcirîn-i vâridenin idare ve muhâfazasý ve münasib mahallere
sevk ve tesrîbi ve tayinât ve masârýfât-ý vâký‘asýnýn tesviye ve rü’yet olunmasý fînefsü'l-emr aðýrca iþler idüðine mebnî onu hüsn-i temþiyete muktedir bir memûr
irsâli iktizâ-yý halden görünmekle münasibi mülâhaza olundukda Zabtiye
Müsteþarý esbak saâdetli Tevfik Efendi hazretleri bu makûle fevkalâde
memûriyetlerde istihdam olunmuþ ve âsâr-ý dirayeti tecrübe kýlýnmýþ olduðundan müþârünileyhin maiyyetine Maliye Hazine-i celîlesinden iki muhâsib katib
ve cânib-i Zabtiye'den müs‘taid yirmi-otuz nefer ile birkaç müntehab zâbit verilerek Trabzon'a tayin ve izâm kýlýnmasý ve kendisine muvakkaten on beþ bin
guruþ maaþ itâ olunmasý ve bu halde mûmâileyh Yâver Efendi'nin orada iþi
kalmayacaðýndan diðer tezkire-i senâverîde arz ve istizân olunduðu vechile
Anadolu tarafýnda ve muhâcirin iskân edilecek dört nefer memûrdan birinin
yerine efendi-i mûmâileyhin el-hâletü hâzihî almakda olduðu maaþla tayin ve
izâm edilmesi ve mukaddemâ Trabzon'a tayininde tahsis olunan üç bin guruþa
Sivas taraflarýna memûr Mîrlivâ saâdetli Ömer Paþa'nýn iskân-ý muhâcirîn
memûriyeti maaþý olan üç bin bu kadar guruþa karþýlýk ittihâz olunmuþ ise de
onun bu memûriyet-i muvakkatesi için maaþ olmadýðý muahharan Nezâret-i
Celîle-i Maliye'nin tezkire-i vâridesinde gösterilmiþ olmasýna nazaran mûmâileyh yâver efendiye bu husûs için bâ-irâde-i seniyye itâ olunmuþ ve bundan böyle
verilmesi muktezî bulunmuþ olan maaþýn Hazinece muhâcirînin sâir masârýfý
sýrasýnda kabul ve tesviyesi umûr-ý tabiiyeden olmaðla icra-yý iktizâlarýnýn
nezâret-i müþârünileyhaya havale olunmasý sûretleri tensib ve tasvib kýlýnmýþ ve
iþbu yeni gelen muhâcirinin dahi ekserisi pek çýplak olduðu tahkikât-ý vâký‘adan
istidlâl olunmasýyla ve topuna elbise irsâlinin imkâný olmamasýyla yalnýz on yaþýna kadar olan nüfus-ý sagîrenin en ziyâde periþan-ý hâl olanlarýna verilmek üzere
komisyon veznesinden mukaddemki iâneden ihtiyâten tevkif kýlýnan yüz elli bin
guruþa yakýn akçe ile biraz daha elbise ve nüfus-ý kebîresine dahi Amerikan
bezinden uzunca gömlek imal ve irsâl etdirilmiþ olmaðla ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Padiþahî þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise
mantûk-ý münîfi infâz olacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.
Fî 9 Za. sene 1280
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle evrak-ý ma‘rûza
manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve tensib ve istizân olunduðu vechile
mîr-i müþârünileyhin maiyyeti memûrlarýyla Trabzon'a tayin ve izâm kýlýnmasý ve
husûsât-ý muharrere-i sâirenin dahi ber-vech-i meþrûh icra-yý iktizâlarý müteallik
buyurulan emr u irâde-i seniyye-i hazret-i tacdârî mantûk-ý münîfinden olarak
evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i Sadâret-penâhîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 10 Za. sene 1280 / [17 Nisan 1864]
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MUHACÝR MASRAFLARININ DAHA ÖNCE ÝSKÂN EDÝLEN MUHACÝR
TAHSÝSATINDAN KARÞILANMASI
Çerkes ve diðer muhâcirlerden önceden gelerek yerleþip çiftçilik yapanlarýn
öþür gelirlerinin yeni iskân edilen muhâcirlerin günlük ihtiyaçlarýna
harcanmasýnýn kararlaþtýrýldýðý

12

2 Haziran 1864

Bir müddetden beri Saltanat-ý Seniyye'nin lütf ve sahâbetine iltica ile
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye ihtiyâr-ý hicret eylemekde bulunan akvâm-ý
Çerâkise vesâire haklarýnda ber-muktezâ-yý þiâr-ý celîl-i garib-nüvâzî mebzûl ve
þâyân buyurula gelen müsâadât ve a‘tâf-ý seniyyenin en baþlýcasý bunlarýn müddet-i mütefâvite ile vergi ve aþâr ve tekâlif-i muhtelife-i sarieden istisnâlarý
maddesi olarak bu ihsân-ý bî-pâyân kendilerince bir nimet-i adîmü'l-imtinân
olmasýyla sâye-i merâhim-vâye-i hazret-i Padiþahide mazhar olduklarý esbâb ve
vesâil-i memdûha-i medeniyet ve vesâit-i istirahat ve saâdet delâletiyle akvâm-ý
muhâcirenin hâl-i servetleri daima müterakki olacaðýna binâen muâfiyet-i mebhûsenin bekâ-yý ahkâmý muvâfýk-ý þân ve matlûb-ý âlî ise de ma‘lûm-ý sâmî-i
vekâlet-penâhileri buyurulduðu üzere aþâr teklifi vâridât-ý umûmiye-i sâire ve
þahsiye kabilinden olmayýp bir kavm ve cemâatin iskâný icra ve zer‘ u hars için
kendilerine arazi irâe ve itâ olundukda tevaggul ve tetmîm-i esbâb-ý ziraatle bir
senede mahsulünü almaða ve o cihetle kâr ve ticaret etmeðe ve binâberîn ahali-i
sâkine-i kadîme ile bu husûsda hemen hemhâl olmaða baþlayacaðý mevâdd-ý
mücerrebe ve tabiiyeden bulunmuþ ve muhâcirînin þimdiye kadar gelip yerleþmiþ ve ziraate giriþmiþ olanlarý iþte mahsulâtca o istifadeye nâil olmuþ olup
bâ-husûs Tuna havâlisinde ve Mecidiye Kasabasý ile civarýnda iskân edilen
muhâcirlerin gerek ziraatce ve gerek ticaret ve sanatca halleri arzu olunan
dereceye vâsýl ve diðer yerlerde dahi bu maksad ekser hâsýl olduðundan ve bu
cümle ile beraber Çerkesistan'ýn hâl-i hâzýrý iktizâsýnca fevc fevc kabâil-i kesîre
ve mütenevvia gelmekde ve bunlar dahi mukaddemâ vürûd eden ve îvâ ve tavtin
edilen hemþehrileri haklarýnda cereyân etmiþ olan muâmele-i lutfiye ve iskâniyeye ve daha sâir türlü teshilâta mazhar olmakda bulunduklarýndan saltanat-ý
seniyyenin bu emr-i cesîm ve mühimmi için ihtiyâr eylediði masârýfât ve cânib-i
ahali-i kadîmeden arz olunan muâvenât bir daire-i vesî‘ada deverân etmekde
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olmasýna mebnî ber-minvâl-i muharrer mukaddemleri hicretle hâne ve esbâb-ý
zer‘iyyeye nâiliyetle eþi‘a-i medeniyetden hissedâr-ý etvâr olanlarýn dahi sonra
gelen vatandaþlarý haklarýnda devletce ve umûm ahalice icra kýlýnan muâvenet-i
sahihiyeye fi‘len dahil olmalarý muktezâ-yý þe‘âir-i insaniyet ve hamiyyete
muvâfýk olacaðýndan ve maamâfîh þu efkâr ve mütalaâtýn icraatý bir nisbet-i
sâlime ve âdileye mübtenî olmak lâzým idüðinden evvelce Memâlik-i Devlet-i
Aliyye'ye hicretle levâzým-ý iskâniye ve zirâiyeleri kesb-i istikrar etmiþ olan ve
tarih-i îvâlarýndan itibaren üç sene mürûr ile ziraata giriþmiþ bulunan akvâmýn
mahsulâtýndan aynen öþr istifâ olunarak bundan hâsýl olacak zahîrenin ebnâ-yý
cinslerinden muahharan gelen ve henüz iskân olunamayan muhtacîn-i muhâcirîn nân-ý aziz ve tohumluðuna karþýlýk ittihâz kýlýnmasý ve bu kararýn muhâcirîn sâkin olan eyalâtca suistimâl ve ilândan vikâyesiyle þu murâd-ý hayr-ý
iþtimâlin vâridât-ý öþriye ile mükellef olacak muhâcirlere bi'l-etraf teblið ve
tefhîm olunarak muâmele-i tahsiliyesinde iz‘âc ve tasaddî vuku‘a getirilmemesine ve istihsal kýlýnacak zehâirin cihât-ý ma‘rûzadan gayrýya sarf edilmemesine
bezl-i dikkat ve itina olunmasý husûsunun ta‘mîmen bâ-emirnâme-i sâmî tavsiye
ve iþ‘ârýyla hazinece tesviye-i muktezâsýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi tezekkür kýlýndý ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 17 Zilhicce sene 1280 ve fî 12 Mayýs sene 1280
Meclis-i Vâlâ azâlarýnýn mühürleri
*
Atûfetli efendim hazretleri;
Bir müddetden beri Saltanat-ý Seniyye'nin lütf ve sahâbetine iltica ile
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye ihtiyâr-ý hicret eylemekde bulunan akvâm-ý
Çerâkise vesâire haklarýnda mebzûl ve þâyân buyurula gelen müsâadât ve a‘tâf-ý
seniyyenin en baþlýcasý bunlarýn müddet-i mütefâvite ile vergi ve aþâr ve teklifden müstesnâ ve muâf olmalarý maddesi olup eðerçi muâfiyet-i mezkûrenin
bekâ-yý ahkâmý muvâfýk-ý þân-ý âlî ise de aþâr teklifi vâridât-ý umûmiye-i sâire
ve þahsiye kabilinden olmayýp bir kavm ve cemâatin iskâný icra ve zer‘ u hars
için kendilerine arazi irâe ve itâ olundukda tevaggul ve tetmîm-i esbâb-ý ziraatle bir senede mahsulünü almaða ve o cihetle kâr ve ticaret etmeðe ve binâberîn
ahali-i sâkine-i kadîme ile bu husûsda hemhâl olmaða baþlayacaðý mevâdd-ý
mücerrebe ve tabiiyeden bulunduðuna ve muhâcirînden þimdiye kadar gelip
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yerleþmiþ ve ziraate giriþmiþ olanlarýnýn ekserisi arzu olunan dereceye vusûl ile
iktidar hâsýl ederek bununla beraber fevc fevc gelmekde bulunan kabâil-i kesîre
ve mütenevvia dahi mukaddemâ gelmiþ olan hemþehrileri haklarýnda cereyân
eyleyen muâmele-i lutfiyeye mazhar olmakda idüðine mebnî Saltanat-ý
Seniyye'nin bu emr-i cesîm ve mühimmi için ihtiyâr eylediði masârýfât ve cânib-i
ahali-i kadîmeden arz olunan muâvenât bir daire-i vesî‘ada deverân etmekde
olmasýyla mukaddem gelip kesb-i iktidar edenlerin dahi sonra gelen vatandaþlarý haklarýnda devletce ve ahalice icra kýlýnan muâvenât-ý sahihaya fi‘len
dahil olmalarý muktezâ-yý þiâr-ý insaniyet ve hamiyyetden göründüðünden
evvelce Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye hicretle levâzým-ý iskâniye ve ziraiyeleri
kesb-i istikrar etmiþ olan ve tarih-i îvâlarýndan itibaren üç sene mürûr eden
akvâmýn mahsulâtýndan aynen öþr istifa edilerek hâsýl olacak zahîrenin ebnâ-yý
cinslerinden muahharan gelen ve henüz iskân olunamayan muhtacîn-i muhâcirînin ekmek ve tohumluðuna karþýlýk ittihâzý Encümen-i Mahsûs-ý
Meþveret'de tasvib ile keyfiyet Meclis-i Vâlâ'ya havale edilmiþ idi. Ol bâbda
mütalaât-ý vâký‘ayý mutazammýn tanzim edilmiþ olan mazbata manzûr-ý âlî-i
hazret-i þehinþahî buyurulmak için leffen arz ve takdim kýlýnmýþ ve mütâlaa-i
mebsûta Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'nýn mülâhazâtýna mutâbýk ve hâl ve maslahata muvâfýk görünmüþ olmaðýn ber-mûceb-i mazbata icra-yý icabâtý hakkýnda
her ne vechile emr u fermân-ý cenâb-ý Padiþahi þeref-sünûh ve sudûr buyurulur
ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý
efendim.
Fî 25 Z. sene 1280
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Pîrâye-i enâmil-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle mazbata-i
merkûme manzûr-ý âlî-i hazret-i Padiþahi buyurulmuþ ve tasvib ve istizân olunduðu
vechile husûs-ý mezkûrun icra-yý icabâtý þeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr u
irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahi mantûk-ý celîlinden olarak mazbata-i merkûme
yine savb-ý sâmî-i vekâlet-penâhilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 26 Z. 1280 / [2 Haziran 1864]
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Ý. MMS, 28/1220
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ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN OSMANLI SINIRINDAN TESLÝM ALINMASI
Çeçen muhâcirlerin Osmanlý hududundan teslim alýnma vakti yaklaþmakta
olduðundan Mirlivâ Nusret Paþa'nýn süratle görev yerine
hareket etmesi gerektiði

13

21 Nisan 1865

Taraf-ý Vâlâ-yý Kaymakamî'ye
Çeçen kabilesinin hudud baþýndan beri tarafa zaman-ý nakil ve teslimi
takarrüb etmekde olduðundan Mirlivâ saâdetli Nusret Paþa'nýn sürat-i izâmýný
hâvî Muhâcir Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'nden makam-ý vâlâ-yý müsteþarîye
meb‘ûs tezkire leffen irsâl kýlýnmýþ ve paþa-yý mûmâileyhin tacîl-i azîmeti geçen
gün dahi savb-ý sâmilerine iþ‘âr ve ihtar edilmiþ olmaðla müsâra‘aten savb-ý
memûriyetine hareketi ve vusûle sübût ve sürat eylemesi husûsunun tenbih ve
tekid buyurulmasý siyâkýnda tezkire.
25 Zilkâde sene 1281 / [21 Nisan 1865]
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A. MKT. MHM, 332/72
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ABAZA ÝSKÂNI ÝÇÝN BELÝRLENEN USÛL VE ESASLARA
DAÝR TALÝMAT
Osmanlý topraklarýna göç etmesi kararlaþtýrýlan Abaza boyunun iskâný için
belirlenen, yerleþim bölgelerindeki idarî birimlere gönderilecek olan
usûl ve esaslara dair talimât

14

11 Nisan 1867

Makam-ý Sâmî-i Hazret-i Seraskerî'ye
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Ma‘lûm-ý âlî-i Sipehdârîleri buyurulduðu vechile Abaza kabilesinden bir
hayli nüfusun Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edeceðinden sâye-i inâyet-vâye-i
cenâb-ý Padiþahide münasib mahallerde iskân ve îvâ edilmek üzere muhâcirîn-i
vâride için Trabzon ve Canik ve Sinob merkez tahsis olunarak icab eden sevk
memûrlarýnýn intihâb ve tayini derdest ise de beyândan müstaðnî olduðu
vechile mihan ve meþakkat-i seferiye ve esbâb-ý sâire-i arýzadan dolayý bunlar
içinde zuhûr edecek hastalarýn muayane ve tedavisiyle mültezim olan hýfz-ý sýhhat kaziyyesinin muhâfaza ve istikmâl kýlýnmasý ve bununla beraber hâsýl olacak
cemiyetden ve bazý yolsuz ef‘âl ve harekâtdan nâþî te‘affün peydâsýyla bir gûne
uygunsuzluk vuku‘a getirilmemek üzere usûl-i sýhhiyece takayyüdât-ý lâzýme ve
tedâbir-i mukteziye icra olunmasý zýmnýnda gönderilecek memûrlar ile beraber
bir de münasib ve muktedir hekim izâmý derece-i vücûbda göründüðü gibi bunlarýn Meclis-i Sýhhiye tarafýndan intihâb ve sûret-i hareket ve memûriyetlerini
mübeyyin icabý vechile talimât-ý mahsûsa dahi itâsý maslahatýn yolunda ve
sûret-i matlûbede cereyânýný müstelzim olacaðý mütâlaa ve mülâhazasýna ve
muhâcirîn-i merkûmenin ise þehr-i Mayýs'ýn birinci gününden itibaren Rusya
vapurlarýyla nakline mübâþeret edileceðine mebnî ber-minvâl-i muharrer gönderilecek memûrlara terfîk olunmak üzere meclis-i mezkûr marifetiyle üç nefer
münasib ve ehliyetli hekimin intihâb ve tayin ve yedlerine dahi talimât-ý mahsûsa itâ etdirilmesi zýmnýnda icab-ý hâlin müsâra‘aten icrasý husûsunun savb-ý
sâmî-i Seraskerîlerine iþ‘ârý Muhâcirîn Ýdare-i Behiyyesi'nden teblið ve bu sûret
Meclis-i Vâlâca tasvib kýlýnmýþ olmaðla ol vechile ifâ-yý muktezâsý bâbýnda emr
u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 7 Zilkâde sene [1]283 ve fî 2 Mart sene [1]283
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*
Fî 26 Mart sene 1867 tarihinde akdolunan Meclis-i Sýhhiye mazbatasýndan
mahrec bendin sûret-i mütercümesidir.
Gelecek Mayýs ibtidâsýnda Rusya memâlikinden hicret edecek Abaza
kabilesine Trabzon ve Samsun ve Sinob mahrec ittihâz olunduðundan mahall-i
mezkûre için Ýdâre-i Sýhhiye'den talimât-ý lâzýme itâsýyla üç nefer tabîbin intihâb ve tayini geçende þeref-vürûd ederek meclis-i âcizânamize havale buyurulan tezkire-i sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîde irâde buyurulmuþ ve bu sûret
hem Memâlik-i Þâhâne sekenesinin sýhhat-i umûmiyesini muhâfaza ve hem de
muhâcirîni bir takým sefâlet ve tehlikeden vikâye etmek maksadýna mebnî
olduðu gibi tedâbir-i sýhhiye cümlesinin dahi mutenâ ve mühimminden bulunmuþ idüðinden evvel-emirde etýbbâ-yý Ýslâmiyeden ol mikdâr tabibin tedârik ve
intihâbý husûsunun bâ-tezkire Mekteb-i Fünûn-ý Týbbýye Nezâret-i Behiyyesi'ne
emr u iþ‘ârý ve mukaddemce muhâcirînin Memâlik-i Mahrûseye sûret-i hicretleri tezkire-i sâmiye-i mezkûrede emr ve beyân buyurulduðu vechile muntazam
ve yolunda olmayýp adeta firar eder gibi münasebetsiz kimi gemi ve ufak-tefek
sandallarýyla derece-i istiâb ve tahammülünün birkaç misli nüfus binerek
geldiklerine ve hicretleri yolculuk için bir münasebetsiz mevsimde olduðu gibi
vakt-i vürûd ve mikdâr-ý nüfuslarý bilinemediði cihetle mevridlerinde me’kûlât
ve meþrubât ve meskence dûçâr-ý zarûret ve sefâlet olduklarýna mebnî
karahumma ve çiçek ve buna mümasil hastalýklara giriftâr olarak pek çoðu telef
oldukdan baþka ahaliye dahi sirâyetiyle haylice mazarrat görülmüþ olduðundan
ve nezd-i meclis-i âcizânemizde bulunan Rusya Sefâreti memûrunun ifadesine
göre bu kere hicret edeceklerin mikdârý külliyetli olmayýp mahsûs vapurlar ile
dahi gelecekleri anlaþýlmýþ idüðinden sâye-i þevket-vâye-i hazret-i þâhânede
sefâlet ve zarûretden vikâyeleri esbâbýnýn istihsaline bezl-i lutf-ý merhamet
buyurulacaðý derkâr ise de maamâfîh mesbûk olan hicret zamanýnda bi't-tanzim mahall-i lâzýmeye irsâl ve itâ kýlýnan talimât ahkâmýnýn vürûdlarýnda
hemen icrasý için evvelce kesb-i ma‘lûmat olunmak üzere mevrid-i muhâcir ittihâz olunan mahaller hükûmetlerine birer nüshasýnýn þimdiden tisyârý muvâfýk-ý
maslahat görünmesiyle bir kýt‘a sûreti leffen takdim kýlýnmýþ olmaðýn keyfiyetin
cânib-i Bâb-ý Âlî'ye arz ve iþ‘ârý mütevakkýf-ý irâde-i aliyye-i hýdîvîleridir.
*
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Taraf-ý Âlî-i Hazret-i Seraskerî'ye
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Abaza kabilesi ahalisinden olup evvel-bahardan itibaren ve Kafkasya
sahilinden Rusya vapurlarýna irkâben Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye nakil ve
hicretleri mukarrer olan dört bin kadar familya Trabzon ve Samsun ve Sinob
iskeleleri mevrid ittihâz kýlýnacaðý cihetle iþbu mevridlerde bulunup usûl-i sýhhiyeyi muhâfaza ve nüfus-ý mebhûsenin ikâme olunacaklarý mahalleri tertib ve
tehyi’e ile beraber menâ‘ib-i tabiiyye-i seferiyeden nâþi muhâcirîn-i vâride
miyânýnda hastalýk vuku‘unu def‘e medâr olabilecek esbâb ve vesâil-i sâirenin
mevki‘-i fi‘le îsâline sarf-ý mesâî ve gayret etmek üzere zikrolunan iskelelere
birer karantina me‘muru tayiniyle hemen izâm olunmasý Meclis-i Vâlâ ve
Encümen-i Hâss-ý Vükelâ'da cereyân eden müzâkerât cümlesinden ve bi'listizân müteallik ve þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâbý Padiþahî
muktezâ-yý celîlesinden bulunmuþ ve icabât-ý sâiresi icra kýlýnmýþ olmaðla
iktizâsýnýn icrasý husûsuna himem-i aliyye-i âsafâneleri þâyân buyurulmak
bâbýnda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 3 Zilhicce ve fî 27 Mart sene [12]83
*
Nezâret-i Umûr-ý Sýhhiye
Numara: 88
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Rusya memâlikinden hicret edecek Abaza kabilesine mevrid ittihâz olunan
Trabzon ve Samsun ve Sinob iskelelerinde bulunup ahvâl-i sýhhiyelerini
muâyene etmek üzere vuku‘ bulan emr u iþ‘âr-ý âlî-i Vekâlet-penâhîleri mûcebince üç nefer tabib tedârik olunmuþ ise de mezkûr iskelelerde muhâcirînin
vürûdundan evvel tertib ve ittihâzý lâzým gelen bazý tedabîrin þimdiden mahallî
hükûmetlerine bildirilmesi iktizâ edeceðinden ol bâbda Meclis-i Umûr-ý
Sýhhiye'de cereyân eden müzâkere ve verilen kararý hâvî meclis-i mezkûr mazbatasýndan ihrac ve tercüme etdirilen bendin sûretiyle melfûfu bulunan talimât
manzûr-ý sâmî-i hýdîvîleri buyrulmak üzere leffen takdim kýlýnmýþ ve me’âline
nazaran ifâ-yý muktezâsý mütevakkýf-ý irâde-i aliyye-i Âsafâneleri bulunmuþ
olmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 6 Zilhicce sene [1]283 ve fî 30 Mart sene [1]283 / [11 Nisan 1867]
Mehmed Rüþdü
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ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN VERGÝ BORÇLARININ SÝLÝNMESÝ
Aziziye ve Mesudiye kazâlarýnda iskân edilen Çerkes muhâcirleri ile komþu
livâlardaki muhâcirlerin ödemesi gereken vergilerle
borç kayýtlarýnýn silinmesi

15

19 Eylül 1867

Dîvân-ý Muhâsebât'dan tanzim ve Maliye Nezâret-i Celîlesi tarafýndan tezyil ve takdim olunup Meclis-i Vâlâ'ya havale buyurulan mazbata me’âlinden
müstebân olduðu vechile Aziziye Sancaðý'nda iskân edilen muhâcirîn-i Çerâkise
aðnâmýnýn istifa-yý rüsûmu zýmnýnda birkaç defa emr-i ta‘dâdýna teþebbüs olunmuþ ise de muhâcirîn-i merkûme hîn-i hicretlerinde dûçâr olduklarý periþanî ve
sefâletden dolayý seksen bir ve iki senelerinde rüsûm-ý mezbûreyi te’diye ve
ifâya muktedir olamadýklarý gibi aðnâmýn beher re’si için yüzer para veremeyeceklerinden yirmiþer parasýnýn tenziliyle seksen üç senesinden itibaren beher
re’s ganemden ikiþer guruþ ahz ve istifa olunarak seneteyn-i merkûmeteyn rüsûmunun afvýný niyâz ve istirham eylemiþ olduklarýndan ve Aziziye Kasabasý'yla
Mesudiye Kazâsý'nda meskûn muhâcirîn aðnâmý seksen üç senesine mahsûben
mahallince bi't-tadât icra olunan teþvikât semeresiyle muhâcirîn-i atîka hisseleri
tahsil olunup kusûru da derdest istifa bulunmuþ ve elviye-i mütecâvirede
meskûn muhâcirînden ise þimdiye deðin resm alýnamamýþ olduðundan teþvikât-ý
müessire kabilinden olmak üzere muhâcirîn-i merkûmenin bu bâbda hâsýl olan
muvâfakatlarýnýn neþr ve ilâný ve seksen iki senesinden itibaren muhâcirîn
aðnâmýndan resm alýnmasý taht-ý irâde-i seniyyede olduðu cihetle zikr olunan
Mesudiye Kazâsý aðnâm rüsûmu seksen bin guruþ bedel ile tâlibine ihale olunmuþ ise de mülteziminden henüz bir akçe alýnmamýþ ve bunun ba‘d-ezîn istihsali dahi kâbil olamayacaðý anlaþýlmýþ olduðundan afvýyla bedel-i mezkûr kaydýnýn terkîni istizân olunmuþ olup sûret-i iþ‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûme
aðnâmýnýn seksen iki senesinden itibaren istifa-yý rüsûmu irâde-i seniyye
iktizâsýndan ise de esbâb-ý meþrûhadan nâþi hükm-i irâde mevki‘-i icraya konulamayýp seksen üç senesine mahsûben yalnýz zikr olunan kasaba ve kazâda ahz
ve tahsiline mübâþeret olunduðu anlaþýlmýþ ve þu hâle göre sene-i merkûme
resminin istifasýndan sarf-ý nazar kýlýnmasý umûr-ý zarûriyeden bulunmuþ
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olmaðýn ber-mantûk-ý mazbata bedel-i mezkûrun terkîn-i kaydý husûsunun
nezâret-i müþârünileyhâya havalesi ve diðer kazâlarda meskûn muhâcirîni
teþvik ve tergîb zýmnýnda muhâcirîn-i merkûme aðnâm rüsûmunun bu seneden
itibaren emr-i tahsiline bed’en ve mübâþeret olunduðunun Takvim-i Vekâyi ve
Cerîde-i Havâdis nüshalarýna derciyle neþr ve ilân edilmesi keyfiyetinin dahi
Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne beyân ve tavsiye buyurulmasý tezekkür
olundu ise de ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 13 Cemâziyelevvel sene [1]284 ve fî 31 Aðustos sene [1]283
Meclis-i Vâlâ azâlarýnýn mühürleri
*
Atûfetli efendim hazretleri;
Meclis-i Vâlâ'nýn mazbata-i ma‘rûzasý me’âlinden müstebân olduðu vechile
Aziziye Sancaðý'nda meskûn muhâcirîn-i Çerâkise aðnâmýnýn istifa-yý rüsûmuna teþebbüs olunmuþ ise de bunlar hîn-i hicretlerinde dûçâr-ý periþanî ve sefâlet
olduklarýndan seksen bir ve iki seneleri rüsûmunu te’diye ve ifâya muktedir olamadýklarý gibi aðnâmýn beher re’si için yüz para veremeyeceklerinden yirmiþer
parasýnýn tenziliyle seksen üç senesinden itibaren beher re’s ganemden ikiþer
guruþ ahz ve istifa olunmak üzere seneteyn-i merkûmeteyn rüsûmunun afvýný
niyâz ve istirham eylemiþ olduklarýndan Aziziye Kasabasý'yla Mesudiye
Kazâsý'nda iskân edilen muhâcirîn aðnâmý seksen üç senesine mahsûben bi'tta‘dâd teþvikât-ý vâký‘a semeresiyle muhâcirîn-i atîka hisseleri tahsil olunarak
küsûru da derdest istifa bulunmuþ ve elviye-i mütecâvirede bulunan muhâcirînden þimdiye deðin resm alýnamamýþ ve seksen iki senesinden itibaren muhâcirîn
aðnâmýndan resm alýnmasý taht-ý irâde-i seniyyede bulunduðu cihetle kazâ-yý
mezkûr aðnam rüsûmu seksen bin guruþ bedel ile tâlibine ihale kýlýnmýþ ise de
mülteziminden henüz bir akçe tahsil olunmamýþ ve bunun ba‘d-ezîn istihsali
dahi nâ-kâbil olduðu anlaþýlmýþ idüðine ve þu halde sene-i merkûme resminin
istifasýndan sarf-ý nazar kýlýnmasý umûr-ý zarûriyeden bulunduðuna mebnî
bedel-i mezkûrun terkîn-i kaydý husûsunun Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi ve diðer kazâlarda meskûn muhâcirîni teþvik ve tergîb zýmnýnda zikr olunan
kasaba ve kazâdaki muhâcirîn aðnâm rüsûmunun bu seneden itibaren emr-i
tahsiline bed’en ve mübâþeret olunduðunun Takvim-i Vekâyi ve Cerîde-i
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Havâdis nüshalarýnda derciyle neþr ve ilân edilmesi keyfiyetinin dahi Maârif-i
Umûmiye Nezâret-i Celîlesi'ne beyân ve tavsiyesi tezekkür olunmuþ ise de ol
bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i mülükdâri þeref-sünûh ve sudûr
buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîmine
ibtidâr olundu efendim.
Fî 19 Ca. sene 1284

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Hâme-zîb-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle mazbata-i
ma‘rûza manzûr-ý âlî-i hazret-i tacdârî buyurulmuþ ve tezekkür ve istizân olunduðu
vechile bedel-i mezkûrun terkîn-i kaydýnýn Maliye ve keyfiyetin neþr ve ilân
edilmesinin Maârif-i Umûmiye Nezâret-i Celîlelerine havalesi müteallik ve þerefsünûh buyurulan emr u fermân-ý inâyet-beyân-ý cenâb-ý cihân-bânî mantûk-ý
münîfinden olarak zikr olunan mazbata yine savb-ý sâmî-i âsafilerine iâde kýlýnmýþ
olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 20 Ca. sene 1284 / [19 Eylül 1867]
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MUHACÝRLERDEN ASKER ALIMINA BAÞLANDIÐI
Sivas'ta ikâmet eden muhâcir kabilelerine mensup kiþilerden asker alýnmasýna baþlanmýþ olup bu husûsta gayret gösterecek olan muhâcir temsilcileri
ile âlimlerinin Padiþah tarafýndan ödüllendirileceðinin
ilgili taraflara bildirildiði

16

28 Aralýk 1877

Telgrafnâme
An Sivas
Huzur-ý sâmî-i Seraskerî'ye
14 Kanûn-ý evvel sene [12]93 tarihli emr-i telgrafî-i âsaf-ý âzamileri alýndý.
Dahil-i vilâyetde sâkin olan kabâil-i muhâcirînden süvari ve piyade asker
tertibine mübâþeret kýlýnmýþ olduðundan iþbu irâde-i sâmiye-i müþîrileri mûcebince derhal Hüseyin Beyefendi'nin keyfiyet-i memûriyetleri ve muhârebât-ý
vâký‘ada ibrâz-ý þecâat edenlere taraf-ý eþref-i hazret-i þehinþahiden mükâfât
buyrulacaðý bi'l-cümle ulemâ ve ümerâ-i kâffe-i muhâcirîne telgrafla ve
tahrirâtla ilân ve ibþâr ve mîr-i müþârünileyhin vürûdlarýna kadar hazýr ve
müheyyâ olmalarý tavsiye ve izbâr kýlýndý, fermân.
Fî 16 Kanûn-ý evvel sene [12]93 / [28 Aralýk 1877]
Ahmed Ýzzet
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MUHACÝR ÝSKÂNINA DAÝR NÝZAMNÂME LAYÝHASI
Muhâcir iskâný sýrasýnda karþýlaþýlan zorluklarý aþmak, muhâcirlere yapýlacak
yardýmlarýn düzenli bir þekilde olmasýný saðlamak ve iskânlarý
gerçekleþtirilen muhâcirlerin kayýt altýnda olmalarýný
saðlayarak istatistiklerin tutulabilmesi amacýyla
defterlerin hazýrlanmasý hükümlerini içeren
nizamnâme

17

Mart/Nisan 1878

Muhâcirîn iskânýna dair nizamnâme layihasýdýr
Dersaâdet ve mahall-i sâireden sevk ve izâm olunacak muhâcirîn iskeleye
vürûdlarýnda mahallî hükûmeti erbâb-ý hamiyyet ve fütüvvet tarafýndan iktizâ
eden araba ve hayvan tedârik ve tehyi’e olunarak mahall-i iskânlarýna nakl olunacak ve esna-yý râhda tayinâtlarý dahi verilecekdir. Hükûmet tarafýndan bu
yolda vukû bulan masârýf mahallî sandýðýndan tesviye olunacakdýr.
Muhâcirler iktizâsýna göre iki sûretle iskân olunacakdýr. Evvela her karye
veyâhûd kasabaya hâl ve tahammülüne göre bir mikdâr hâne iskân olunacakdýr.
Bunlardan muhtac-ý iâne olanlar ziraat edevâtý tedârik edinceye kadar
ortakcýlýk ve rencberlik gibi iþlerde kullanýlarak veyâhûd ashâb-ý kudret ve
fütüvvet taraflarýndan muâvenet kýlýnarak iâþeleri esbâbý istihsal kýlýnacakdýr.
Sâniyen münasib arazi-i hâliye bulunan mevâki‘de muhâcirîne mahsûs
karyeler teþkil olunacakdýr iþbu kurâda iktizâ eden hânelerin inþâsýna hemcivar bulunan kurâ ahalisi muâvenet edecekdir. Muâvenet mümkün olamadýðý
halde nihayet her bir hânenin masârýfý iki yüz elli guruþu tecavüz etmemek
üzere hükûmet tarafýndan inþâ kýlýnacakdýr.
Muhâcirînden teheyyî-dest ve muhtac olanlara yevmî yarýmþar kýyye ve on
yaþýna kadar olan çocuklarýna yüzer dirhem nân-ý aziz tayinât verilecekdir.
Fakat bunun yoluyla tayin ve icrasý zýmnýnda kazâ meclisinde taraf-ý þer‘-i þerîfden bir kâtib ile muhâcirînin hoca ve ihtiyarlarý hazýr olduklarý halde muhâcirînden tayin almaða müstahýk olan tahkik ve tefrik ile defteri tanzim olunup
ona göre tayin verilecekdir.
Vefeyâtca vukuâtlarý yürüdülerek verilen nân-ý azizin mikdâr ve fiyatý kayd
olunarak beher mâh zîri mazbatalý olmak üzere defterlerinin kazâlardan sancak
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baþýna ve sancaklardan merkez-i vilâyete irsâl ile vilâyet meclislerinden dahi
zîrleri tasdik olundukdan sonra bir kýt‘asý Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne isbâl kýlýnacakdýr. Muhâcirîn ziraat veyâhûd bir sanata baþlayýp ta‘ayyüþe muktedir
olduklarý halde iþbu tayinleri kat‘ olunacakdýr.
Bazý mahallerde muhâcirîn iskânýna elveriþli arazi-i hâliye-i mîrîye ve müddet-i medîdeden beri harab olmuþ karyeler mahalli mevcud ise de bu yerlerin
bir takýmýný bazý kimesneler bilâ sened taht-ý tasarrufuna almýþ ve bir takýmýný
dahi civar karyeler ahalisi mücerred muhâcirîn orman ve meraca kendilere
þerîk olmamak için iskânlarýna mümânaat etdikleri mervî olduðundan bu bâbda
tahkikât-ý lâzýmenin icrasýyla o makûle suistimâlât vuku‘una meydan verilmeyecekdir.
Muhâcirînden beþ nüfus bir hâne itibar olunarak hükûmet tarafýndan her
iki hâneye bir çift öküz verilecekdir. Fakat iki üç nüfusdan mürekkeb hâneler
hakkýnda bu usule riâyet olunmayýp mesela bir hâne on nüfusdan mürekkeb ise
ona yalnýz bir çift ve üç dört hânenin nüfusu bu mikdâr ise bunlarýn cümlesine
bir çift öküz verilecekdir. Fakat muhâcirînden her ne tarîk ile ise henüz hayvan
tedârik edememiþ olanlarýnýn tarlalarý umûm karye ahalisinin muâvenetiyle bir
defa olmak üzere sürdürülecekdir. Muhâcirînden her bir hâneye bir defa olmak
üzere taraf-ý hükûmetden beþ kile tohumluk itâ olunacakdýr.
Muhâcirînin içlerinde hocalar ve ehl-i sanat adamlar bulunacaðýndan o misillü hocalardan ehliyeti sabit olanlarýnýn imamet ve cihât-ý sâire ile tatyîbleri ve
icra-yý sanat etmek üzere þehirlerde temekkün etmek isteyenler olur ise bunlara
teslîhât-ý lâzýme ifâsýyla hâne ve öküz ve tohumluk ve tayin bedeli olarak
beherine bir defalýk olmak üzere yüz elli guruþ verilecekdir.
Umûmen muhâcirîn tarih-i iskânlarýndan itibaren üç sene mürûruna kadar
vergi ve aþâr vesâir her türlü tekâlif-i mîrîden muâf olacak fakat yerliden bu
vesile ile istifade etmemelerine dikkat ve itina olunacakdýr.
Muhâcirînden bazýsýnýn akraba ve zevi'l-erhâmý her nasýlsa baþka mahallere
sevk ve izâm olunmuþ olduðundan o makûle yekdiðerinden ayrý düþmüþ olanlar
birleþmek istedikleri halde bunun hüsn-i husûlü hakkýnda hükûmet tarafýndan
teshilât-ý lâzýme icra kýlýnacak ve fakat her halde azý çoðuna tâbi‘ olmak üzere
birleþdirilmelerine muâvenet edilecekdir.
Þimdiye kadar Dersaâdet'den vesâir iskelelerden sevk ve izâm olunan
muhâcirler kaç hâne ve kaç nüfusdur bunlar için ne kadar hâne bina olunmuþdur ve yapýlan hâneler için ahali tarafýndan ne vechile iâne kýlýnmýþdýr ve mîrîce
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ne masraf vukû‘bulmuþ ve ne mikdâr zehâir ve öküz iþtirâ ve itâ edilmiþdir
buralarý mensub olduklarý kazâ ve livâ ve vilâyet idare meclislerinde kemâliyle
tedkik ve hesablarý rü’yet olunarak zîri mazbatalý defâtirinin cânib-i Bâb-ý Âlîye
irsâline ve ba‘demâ sevk olunacaklarýnýn dahi hîn-i vürûdlarýnda mikdâr-ý
nüfuslarýyla ahali tarafýndan vuku‘a gelecek iâne ve hükûmet tarafýndan olunacak masârýfýn kemmiyet ve keyfiyeti kezâlik meclislerce defterinin tanzim ve
isbâline ve bir de muhâcirîne tahsis kýlýnacak arazinin ve her karyenin umûmuna verilecek mer‘anýn tapu senedâtý tanzim ve itâ kýlýnmak üzere nev‘ ve mikdâr
ve hududu muvazzahan gösterilerek iþ‘âr ve inhâsýna himmet olunacakdýr velhâsýl her hangi sûretle olursa olsun sevk olunan muhâcirînin senesi içinde tavtin
ve iskânlarý Saltanat-ý Seniyye'nin be-gâyet matlûb ve mültezimi olup bunun
icrasýna bi'l-cümle memûrîn cânibinden fevkalâde itina ve gayret olunacakdýr.
Fî Ra. sene 1295 ve fî Mart sene [1]294 / [Mart-Nisan 1878]
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN ÝNGÝLÝZ PARLAMENTOSU'NA HÝTABEN
YAZDIKLARI YAZI
Ruslarýn istilacýlýðýndan, buna karþýlýk Ýngilizlerin hürriyetseverliðinden bahisle
Kafkasya'da kalýcý bir barýþýn temin edilebilmesi ve Rusya'nýn eski sýnýrlarýna
atýlabilmesi için Ýngilizlerle birlikte savaþmaya hazýr olduklarýný bildiren
Çerkes muhâcirleri tarafýndan Ýngiliz parlamentosuna
verilmek üzere kaleme alýnan yazý

18

11 Mayýs 1878

Saâdetli efendim hazretleri,
Muhâcirîn-i Çerâkise tarafýndan Ýngiltere Devleti parlamentosuna verilmek
üzere kaleme alýnan ve beynehümâmýzda zikri sebkat eden müsveddenin bir
sûreti manzûr-ý âlîleri buyurulmak üzere leffen takdim kýlýnmýþ olmaðýn ol
bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 9 Cemâziyelevvel sene [12]95 ve fî 29 Nisan sene [12]94 / [11 Mayýs 1878]
(Ýmza)
*
Bizi vatanýmýzdan dûr eden Rusya iltica eylediðimiz yerlerde dahi bizi her
türlü ta‘zîb ve takibden hâlî olmadýðýndan zahirdir ki o devlet-i gâsibe gûyâ
bütün arz kendisi için yaradýlmýþ gibi akvâm-ý sâireyi külliyen mahveylemedikce
istilasýna bir nihayet vermeyecekdir.
Melce-i penâhýmýz olan Osmanlýlara dahi þimdi baþladýðý istilaya bir gayet
yokdur.
Bu tarihden itibaren ehl-i Þark bitmez ve tükenmez harblere girmiþdir. Biz
Çerkesler cümlenin ma‘lûmu olan hakaretleri çekmekde olduðumuz halde
hakkýmýzda lisânen ve kalemen ve amelen müdâfaaya çalýþan millet fakat
Ýngiliz kavmi idi.
Bu sebebden Ýngiliz hürriyetsever ve hürriyeti müdâfaa eyler olduðuna kanmýþýzdýr.
Binâenaleyh arz ederiz ki, Ýngiliz bayraðý ve kumandasý ve nizâm-ý askerisi
altýnda kanýmýzý bezl etmeðe hazýrýz, lâkin bizler bir kavî maksada nihayet vermeyen politika muhârebelerine âlet olmakdan usandýk, bir sulh-ý daimiye îsâl
edecek muhârebe isteriz. Bu sulh-ý daimî Rusya'nýn bi-gayr-ý hakkýn gasb
eylemiþ olduðu kýt‘alarý istirdâd birle o devleti aslýna ircâ‘ eylemekden baþka bir
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tarîkla müyesser olmayacaðýndan Avrupa'da Saltanat-ý Osmaniye'nin ve
Lehistan'ýn ve Asya'da Kafkasya'nýn ve Kýrým'ýn tesisleri maksadýyla Ýngiltere
devlet-i fahîmesine asker olmaða ahd ü misak eyledik.
Ve biz ki, Çerkesistan beylerindeniz. Umûm Çerkes nâmýna ber-vech-i zîr
imzalarýmýzý verdik.
Ol bâbda emr o fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
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Y. PRK. ZB, 1/5
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ÝSTANBUL, SELANÝK ve VARNA ÝSKELELERÝNDE BÝRÝKEN ÝKÝ YÜZ
BÝN MUHACÝRÝN ÝDARESÝ ÝÇÝN KOMÝSYON KURULMASI
Ýstanbul, Selanik ve Varna iskelelerinde bulunan iki yüz bin Çerkes, Tatar,
Nogay ve Sohum muhâcirlerinden yüz elli bininin Haleb, Þam, Adana,
Sivas, Ankara, Diyarbakýr, Cezayir-i Bahr-ý Sefîd ve Samsun'a
gönderilerek iskân edilmeleri, iskân iþlerinin Ýstanbul'da
merkez Muhâcirin Ýdaresi kurularak hesap ve iskân
þubelerinin geçici encümen ile idare edilmesi /
Ýstanbul'da kalacak olan muhâcirlerinden
bir kýsmýnýn devlet dairelerinde istihdamý,
dul kadýnlarýn askerî dikimhânelerde
görevlendirilmeleri

19

2 Aðustos 1878

Atûfetli efendim hazretleri,
Muhâcirînin sûret-i idare ve iâþeleriyle taþralara sevk ve iskânlarý hakkýnda
Þûrâ-yý Devlet Mülkiye Dairesi'nden kaleme alýnan mazbata ve talimât layihalarýyla evrak-ý müteferri‘asý Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da kýrâet ve mütâlaa
olundu. Hulâsa-i mündericâtý Anadolu'ya sevk olunacak muhâcirîn için vilâyât-ý
ma‘lûmeye birer iskân memûru ile birer katib tayini ve zikr olunan vilâyât
merkezleriyle mülhak elviye ve kazâlarda birer de komisyon ve þube teþkili ve
burada dahi bir idare komisyonu ile umûr-ý hesabiye ve iskân þubeleri tertibi ve
umûr-ý sýhhiye ve tedavilerinin kemâkân komisyonu marifetiyle icrasý ve
Dersaâdet'de bulunan muhâcirînin yevmiye ve muâlecât vesâire masârýfýndan
dolayý yevmiye üç yüz bin guruþun ve taþralara gönderilecek muhâcirînin hâne
ve edevât-ý zer‘iyye vesâireleri için muhtac olduklarý masârýfýn ve zikr olunan
iskân memûrlarýyla ketebesine verilecek maaþlarýn sûret-i tesviyesi Dersaâdet
ve Selanik ve Varna iskelelerinde mevcud iki yüz bin nüfus muhâcirden tertib
pusulasý mûcebince yüz elli bin neferinin Haleb ve Þam ve Adana ve Sivas ve
Ankara ve Diyarbekir ve Cezayir-i Bahr-ý Sefîd vilâyetleriyle Samsun'a sevk ve
izâmýyla bunlarýn ber-mûceb-i talimât iskân ve îvâlarý husûsunun mahallerine
iþ‘ârý ve muhâcirîn-i merkûmeden ileride bir takýmýnýn celb ile memleketlerine
iâdeleri lâzým geldikde müþkilât zuhûr etmemek için hangi mahaller ahalisinin
daimî sûretle Anadolu taraflarýnda iskân etdirilmesi tensib olunur ise onlarýn
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sevkine itina olunmasýnýn ve Sohum muhâcirlerinin istidâ ve arzularý vechile
müctemi‘an ve umûmen bir yerde iskâný kâbil olamayacaðýndan onlarýn da
muhâcirîn-i sâire misillü iskân ve îvâ edilmesi lâzým geleceðinin komisyona
tavsiye ve nakliye iþinde bulundurulmak üzere Tersane-i Âmire ve Ýdare-i
Mahsûsa'dan dört kýta vapur tahsisi ve burada kalacak muhâcirînden iþe ve
güce muktedir olanlarýnýn yevmiye ile devâir-i emiriyede istihdamý ve erâmil-i
muhâcirîne de ücret-i mukannenesiyle askerî çamaþýrlarý dikdirilmesi ve hânelerde bulunan muhâcirînin çýkarýlmasý için mürâcaat edenlere iskân-ý muhâcirîn muâmelesinin hitâmýna ve memleketlerine gönderilecekler hakkýnda
devletce ittihâz olunacak kararýn neticesine deðin sabredilmesi yolunda cevab
verilmesi husûslarýyla muâmelât-ý müteferri‘asýnýn tafsilâtýndan ibaret bulunmuþdur. Muhâcirlerin infâk ve iâþeleriyle beraber taþralara sevk ve izâmý velhâsýl bunlara aid iþlerin umûmu bu defa Dersaâdet'de teþkiline irâde-i seniyye
þeref-müteallik buyurulan komisyona müfevvez ve umûr-ý hesabiye ve iskâniye
için ayrý þubeler yapýlmayýp lede'l-iktizâ bu þeylere yine komisyon-ý mezkûr
hey’etinden lüzûmu kadar azâdan teþkil olunacak encümen-i muvakkatda
bakýlmak mukarrer olmak hasebiyle ona göre icra-yý icabýnýn komisyona
tavsiyesi ve zikr olunan vilâyâta birer memûr ve katib gönderilmesi muhâcirînin
nakl ve iskân ve iâþeleri emr-i ehemminin sürat-i cereyânýnca tesirât ve teshilâtý
müstelzim olacaðýndan ve melfûf pusulada esâmisi muharrer memûr ve katiblerin sûret-i intihâbý yolunda ve þehrî verilmesi gösterilen cem‘an yetmiþ üç bin
kusûr guruþ maaþ da hadd-i itidâlde görünerek bunun karþýlýðý dahi
Dersaâdet'den sevk olunacak muhâcirîne þimdi verilmekde olan yevmiyenin bir
yandan tenziliyle tasarrufât-ý vâký‘adan ma‘a ziyâdetin hâsýl olacaðý derkâr
olduðundan bunlarýn ol vechile tayin ve irsâli ve nizâmý dairesinde harcýrahlarýnýn tesviyesi ve fakat muhâcirînin iskân ve îvâsý için kendilerine cânib-i
hükûmetden hâne inþâsý ve edevât-ý zer‘iyye itâsý takdirinde sarfý lâzým gelen ve
talimât-ý mahsûsasýnda tasrih olunan mebâliðin külliyeti cihetiyle hasbe'l-hâl
Hazine-i celîleye tahmili kâbil olamayacaðýndan bu sûretin inþâallâhu teâlâ
ileride bi'l-mülâhaza münasib karþýlýk bulunarak iktizâsýna bakýlmak üzere bi'zzarure tehiriyle þimdilik her mahalle gönderilecek muhâcirlerin o mahallin
nüfusuyla muvâzene olunup kaç hâneye ne kadar muhâcir isabet eyler ise ona
göre kendilerinin sûret-i müsâferetde bu hânelere yerleþdirilmesi ve bunlar için
bazý mahallerde hâneler inþâsýna teþebbüs olunduðu bildirilmekde olduðundan
bu iþin dahi talimât-ý mezkûrede gösterilen kâide ve usûl vechile ve fakat hazi-
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neye tahmil-i masârýf edilmeksizin mahalleri ashâb-ý hamiyyet ve iktidarýnýn
muâvenât-ý vatanperverâneleriyle husûle getirilmesine çalýþýlmasý ve bi'l-farz
muhâcirler tamamýyla iskân olunsa ve muhtac olduklarý levâzým ve eþya tedârik
edilse bile ilk sene için kendilerini idare edecek sûretde ziraat ve hýrâsete muktedir olamayacaklarýndan ber-mantûk-ý talimât taraf-ý hükûmetden tefrik ve
irâe edilecek arazinin bir seneye mahsûs olmak üzere ahali-i kadîme
cânibinden açýlýp sürülmesi ve her mahalde en ziyâde mahsul veren hububât
her ne ise mümkün olan yerlerde cânib-i hükûmetden yine bir seneye mahsûs
olarak tohumluk verilip kezâlik ahali-i kadîme vâsýtasýyla zer‘ etdirilmesi ve
ziraatin sâir ameliyât ve fi‘liyâtýnda muhâcirînin istihdam olunmasý gibi tedâbirin ittihâz ve icrasý velhâsýl muhâcirînin iskân ve îvâlarý emrinde Hazine-i
celîleye þu hâl-i muzâyakasýnda tahmil-i masârýf edilmeyerek mahallerince
kâbil ve mümkün olabilen her türlü esbâb-ý mümkinenin taharrî ve istihsali
husûslarýnýn mahalleri memûrîn-i kirâmýnýn uhde-i reviyyetlerine havale-i
tavsiye ve iþ‘âr edilmesi ve muhâcirînin sevkiyât vesâir muâmelâtý için bâ irâde-i
seniyye þehremini saâdetli paþa hazretleri tarafýndan baþkaca tanzim edilip bi'lmütâlaa icabâtý bendleri bâlâlarýna sürh ile iþaret kýlýnmýþ olan layihanýn icra-yý
muktezâtý için Muhâcirîn Komisyonu'na gönderilmesi ve mevâdd-ý sâirenin de
ber-mûceb-i mazbata ve talimât ifâ-yý mukteziyâtý tezekkür ve tasvib kýlýnmýþ
ise de ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý mülûkâne
müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi infâz olunacaðý beyânýyla
mezkûr mazbata ve layihalar ile evrak-ý müteferri‘asý takýmýyla arz ve takdim
kýlýndý efendim.
Fî 2 Þ. sene [12]95
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileriyle mazbata-i ma‘rûza ve melfûfatý manzûr-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahi buyrulmuþ ve
suver-i ma‘rûzanýn tezekkür ve istizân olunduðu üzere ifâ-yý mukteziyâtý müteallik
ve þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne muktezâ-yý celîlinden
olarak evrak-ý merkûme takýmýyla savb-ý sâmî-i âsafilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 3 Þ. sene [12]95 / [2 Aðustos 1878]
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Beher
hanede
beþer nüfus
itibarýyla
Nüfus

106

Hâne

50000

10000

Haleb'e Çerkes, Tatar ve Nogay muhâcirleri
gönderilmiþ ve gönderilebileceði ve Zor
Sancaðý'na kezâ

25000

5000

Þam'a kezâ

25000

5000

Adana'ya kezâ

10000

2000

Konya'ya kezâ

10000

2000

Kastamonu'ya kezâ

5000

1000

Sivas ve içerilerine yerleþdirilmek üzere
Samsun'a kezâ

10000

2000

Kýbrýs'a

5000

1000

Ankara'ya

5000

1000

Ýskenderun tarîkýyla Diyarbakýr'a

500

100

Cezayir-i Bahr-ý Sefîd Vilâyeti'ne

4500

900

Amasya'ya gönderilmek üzere Samsun
Ýskelesi'ne

150000

30000
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ANADOLU'YA SEVKEDÝLEN ÇERKESLERÝN RUMELÝ'DE KALAN
ARAZÝLERÝNE UYGULANACAK ESASLAR
Rumeli'ye yerleþip de tapulu arazi verilen Çerkes muhâcirlerinin Anadolu'ya
naklediklerinde kendilerine ayný miktarda arazi verilmesine karþýlýk geride
býraktýklarý gayrýmenkullerden kendi kazançlarýyla elde ettikleri
arazileri satabilmek veya kiraya verebilmek
hakkýna sahip olduklarý

20

7 Þubat 1880

Ubýh Kabilesi'nden Çerkes Ýsmail Bey'in Yapaðiçe karyesinde mutasarrýf
olduðu çiftlik ve arazinin tâlibine îcâr veya fürûhtuna müsâade itâsý emrinde
bazý ifade ve istidâyý hâvî verdiði arzuhal ile ol bâbda þehremaneti ve Encümen-i
Muhâcirîn Riyâset-i Sâniyesi ile muhâbereyi þâmil iki kýt‘a tezkire ve evrak-ý
sâire-i melfûfe Þûrâ-yý Devlet'e havale buyurulmaðla Mülkiye Dairesi'nde
kýrâet ve mütâlaa olundu.
Me’âllerinden müstebân olduðu üzere emanet-i müþârünileyhânýn iþ‘ârýyla
Silivri Kazâsý Ýdare Meclisi'nin melfûf mazbatasýnda karye-i merkûme kadîmen
Emlâk-ý Hümâyûn'dan olduðu halde seksen sekiz tarihinde muhâcirîn-i
Çerâkise'ye ihsân buyurularak mûmâileyhimin mutasarrýf olduðu arazi iki yüz
kýrk beþ dönümden ibaret bulunmuþ ve bundan seksen beþ dönümü hîn-i iskânda köle ve câriyelerine verilip muahharan üserâ-yý Çerâkise'nin icra kýlýnan
mükâtebelerinde kýymetlerine bedel onlardan tefevvuz eylemiþ ve bundan
baþka olarak mûmâileyhimin dört bin guruþ mu‘accele mukâbilinde ahali-i
kadîmeden iþtirâ eylediði dört dönüm tarla üzerine beþ yüz altýn mikdârý akçe
sarfýyla hâne, ahur yapdýrýp bu dahi el-ân taht-ý temellükünde bulunmuþ ve iþbu
dört dönüm tarla ve binalarýnýn þimdiki halde iki yüz yirmi altýn kýymeti bulunduðu inde'l-keþf anlaþýlmýþ idüði beyân ve iþ‘âr edilmiþ olduðu gibi Asâkir-i
Bahriye Kolaðalarýndan Osman Bey'in karye-i mezkûrede kâin pederinden
müntakilen taht-ý tasarrufunda olan arazisindeki hakk-ý tasarrufunun vikâyesi
hakkýnda vuku‘bulan istidâsý üzerine bi'l-muhâbere kazâ-i mezkûr idare
meclisinden tanzim olunan diðer mazbatada dahi mîr-i mûmâileyhin pederi
müteveffâ Ýsmail Bey'in karye-i mezkûrede ahali-i kadîmeden iþtirâ etmiþ
olduðu altmýþ beþ dönüm arazi ile beraber beþ yüz otuz beþ dönüm araziye
mutasarrýf olup iþbu arazi mûmâileyh Osman ve karýndaþý Hasan beyler ile
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kebîre kýzlarý Feride ve Þadiye ve sagîre kýzý Didar hanýmlara intikal etmiþ ve
Þadiye Haným vefat etmekle hissesi olan yüz elli bir dönümlük bir tarlanýn
ahali-i kadîme hükmüne girmiþ olmasý cihetiyle oðlu yetim Hakký Bey'in üzerine intikali icra ve Defterhânece nizâmýna tevfikan tapu senedâtý itâ olunmuþ
ve müteveffâ-yý mûmâileyh Ýsmail Bey'in mal-ý müþterâsý olan sâlifü'z-zikr altmýþ beþ dönüm arazinin verese-i mûmâileyhime aid olmasý tabii olup küsûru ise
Osman Bey ile kýz karýndaþlarýnýn hisseleri olduðu halde Rumeli muhâcirlerine
gösterilen arazi dahilinde bulunmuþ idüði beyân ve izbâr kýlýnmýþ ve riyâset-i
sâniye-i müþârünileyhânýn iþ‘âr-ý cevabîsinde dahi Çerkesler için Anadolu'da
yerler tahsis ve irâesi mukarrer olmak ve bunlar Rumeli kýt‘asýnda terk edecekleri araziye bedel bulunmak hasebiyle Rumeli'deki yerlerde alâkalarý kalmamak
lâzým geleceði ve binâenaleyh mebhûsun-anh olan Yapaðiçe Çiftliði'nde Ziþtovi
ve Niðbolu muhâcirleri tavtin edilmesi akdemce bâ-tezkire-i sâmiye emr u iþ‘âr
buyurulmaðla bir takým muhâcirîn oraya sevk ve izâm kýlýnmaðla beraber daha
ne mikdâr hânenin istiâbýna kifâyeti olduðu anlaþýlmak üzere ebniye hulefâsýndan Ahmed Efendi memûr edilerek ol bâbda götürmüþ olduðu mazbata-i
mahalliyede vaktiyle yapýlmýþ olan haritasý üzerine icra olunan tahmin ve mesahadan sýhriyet vesâir münasebet ile ahali-i kadîme hükmüne giren zükûr ve inâs
ve yetim ve yetimenin bâ-sened taht-ý tasarruflarýnda kalan üç yüz elli dönüm
araziden mâadâ karye-i merkûme arazisinin mikdârý on bir bin yedi yüz altmýþ
üç dönümden ibaret olduðu gibi dokuz yüz doksan bir dönümlük bir kýt‘a çayýr
ve beþ yüz kýrk bir dönüm kadar aðýl ve yirmi üç dönüm bostaný bulunduðu ve
bu arazi bir hâne beþ nüfus ve beþ nüfus bir çift itibarýyla her çift sahibine yetmiþer dönüm hasebiyle taksim edildiði halde yüz altmýþ sekiz hâne ve sekiz yüz
kýrk nüfus istiâb edebileceði beyân ve evvelce meskûn olup muahharan
Anadolu kýt‘asýna hicret eden Çerkeslerden baþka silk-i askerîde bulunanlarýn
arazileri hakkýnda ne yolda muâmele olunacaðýnýn bildirilmesi dermiyân olunmasý ve mahall-i mezkûr arazi vesâiresinin mikdâr ve keyfiyâtý hakkýnda
mûmâileyh Ahmed Efendi'nin baþkaca daha bir takým ma‘lûmât vermesi üzerine buralara muhâcir iskâný mahalline teblið ve izbâr ve teferruât-ý sâiresi
emrinde iktizâ-yý hâl ve maslahatdan görünen daha bazý husûsât tavsiye ve ihtar
kýlýnmýþ olup ancak mûmâileyhimâ Ýsmail ve Osman beylerin tasarruflarýný
iddiâ eyledikleri mahallerin istisnâsýna kýyâm edilmiþ olsa müteâkiben diðerleri
dahi bu yolda davâya mübâderet edecekleri bedîhî ve Rumeli cihetinden
kaldýrýlan Çerkeslerin köylerinde cânib-i mîrîden ihsân buyurulan arazi ve
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hânelerinden baþka kesb-i yedleri olmak üzere hâsýl edilmiþ büyût vesâireleri
bulunduðu beyândan müstaðnî olarak çünkü bunlardan zürrâ‘ takýmýna
Anadolu cihetinden mübadeleten arazi itâ olunmakda olmasýyla bu gibilere
cevab verilir ise de rencberlikle me’lûf olamayacaklarý tabii bulunan askerî
takýmýyla erâmil ve eytâmýn hakk-ý tasarruflarý için ne denilmek ve ne yapýlmak
lâzým geleceðinin iþ‘ârý beyân ve izbâr edilmiþdir.
Muhâcirîn-i Çerâkise'nin Rumeli'de terk edecekleri araziye dâir evvel ve
âhir takdim olunan iki kýta mazbatada gösterildiði vechile muhâcirîn-i merkûmenin Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye ibtidâ-yý hicretlerinde her hâneye
kifâyet edecek mikdâr arazi irâe ve bunlar için tapu senedâtý itâ kýlýnmýþ olduðu
halde bu kere hasbe'l-muâhede akvâm-ý mezkûreden Rumeli kýt‘asýnda bulunanlarýn Anadolu'ya nakliyle kendilerine o cihetde arazi verilmekde olduðundan bu arazi Rumeli cihetindeki yerlere bedel olmasýyla þimdi muhâcirîn-i
merkûmenin Rumeli cihetinde olup mukaddemâ hîn-i hicretlerinde mücerred
iskânlarý için verilmiþ olan arazide bir gûne iliþikleri kalmayýp fakat mükâtebe
sûretiyle aldýklarý veya paralarýyla iþtirâ eyledikleri arazi bu âdâda dahil olamayacaðý gibi zâbitân-ý askerî veya erâmil ve eytâmdan olup da Rumeli'deki
yerleri mukâbilinde kendilerine Anadolu'da arazi verilmeyecek olanlarýn
Rumeli'deki yerlerinin meccânen zabtý dahi muvâfýk-ý nasafet ve adalet görülemeyeceði cihetle akvâm-ý merkûmenin gerek mükâtebe bedeli olarak ve gerek
kendi paralarýyla alýp taht-ý tasarruflarýnda bulunan arazi vesâirenin ve bir de
yerleri mukâbilinde kendilerine Anadolu'da irâe-i mahall edilmeyecek olanlarýn bu sebeble kendileri Rumeli tarafýna geçememek üzere icâr veyâhûd
Çerkes'in gayrý vekil ile idare eylemelerine müsâade olunmasý veya istedikleri
halde hükûmetce satdýrýlarak esmânýnýn taraflarýna itâsý ekseriyetle tensib ve
tezekkür kýlýnmaðýn ol vechile ifâ-yý muktezâsýnýn riyâset-i sâniye-i müþârünileyhâ ile Þehremaneti'ne havalesi bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî Gurre-i Safer sene [1]297 ve fî Kanûn-ý sâni sene [1]295
Yanko
Efendi
Muhâlif
reyde

Ahmed
Ýzzeddin

Mehmed Seyfeddin Avnurrefik
Celâleddin

Þûrâ-yý
Devlet

*
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Atûfetli efendim hazretleri;
Muhât-ý ilm-i âlî buyurulduðu üzere Rumeli kýt‘asýnda meskûn bulunan
Çerkeslerin Anadolu'ya nakliyle kendilerine o cihetden arazi verildiði ve bu
arazi Rumeli tarafýndaki yerlere bedel bulunduðu cihetle bunlarýn hîn-i hicretlerinde taraf-ý devletden mücerred iskânlarý için Rumeli'de verilmiþ olan
arazide bir gûne iliþikleri kalmamýþ ise de mükâtebe-i þer‘iyye bedeli olarak
aldýklarý veyâhûd paralarýyla iþtirâ eyledikleri arazinin kendileri Rumeli cânibine geçememek üzere satdýrýlarak esmânýnýn taraflarýna itâsýný istidâ eylediklerine mebnî keyfiyet lede'l-istizân mükâtebe bedeli olarak veya kendi
akçeleriyle bi'l-iþtirak mutasarrýf olduklarý arazi kýymet-i hakikiyeleriyle satdýrýlarak esmânýnýn tamamýyla ashâbýna teslimine be-gâyet itina edilmek üzere
icra-yý icabýnýn Muhâcirîn Komisyonu'na havalesi husûsuna irâde-i seniyye-i
hazret-i þerhriyâri þeref-müteallik buyurularak hükm-i celîli vechile icraatýna
mübâþeret olunmuþ idi. Muahharan Þûrâ-yý Devlet Mülkiye Dairesi'nden
kaleme alýnýp leffen arz ve takdim kýlýnan mazbatanýn hulâsa-i me’âlinden
müstebân olduðu üzere Ubýh kabilesinden Çerkes Ýsmail Bey karye-i
mezkûrede mutasarrýf olduðu çiftlik ve arazinin tâlibine icâr veya fürûhtu için
müsâade itâsýný ve bir de Bahriye Kolaðalarýndan Osman Bey'in kezâlik karye-i
mezkûrede pederinden müntakilen taht-ý tasarrufunda bulunan arazisindeki
hakk-ý tasarrufunun vikâyesini istidâ etmiþ olduklarýndan bunlarýn mikdâr-ý
arazileri ve sûret-i tasarruflarý hakkýnda icra edilmiþ olan muhâberât ve tedkikâtýn tafsilâtýyla beraber karye-i mezkûreye evvelce Ziþtovi ve Niðbolu muhâcirleri iskân ve daha muhâcir tavtini mahalline izbâr edilmiþ ve mûmâileyhimâ
Ýsmail ve Osman beylerin tasarruf iddiâ eyledikleri mahallerin istisnâsýna kýyâm
olunsa diðerlerine sirâyeti müeddî olacaðý cihetle bu misillü rencberlikle me’lûf
olamayacaklarý tabii bulunan askerî takýmýyla erâmil ve eytâmýn hakk-ý tasarruflarý için ne denilmek ve ne yapýlmak lâzým geleceði istiþ‘âr olunmuþ idüðüne ve
böyle zâbitân-ý askerî ve erâmil ve eytâmdan olup da Rumeli'deki yerleri mukâbilinde kendilerine Anadolu'da mahal verilmeyecek olanlarýn Rumeli'deki yerlerinin meccânen zabtý muvâfýk-ý adalet olamayacaðýna mebnî akvâm-ý
Çerâkise'nin gerek mükâtebe bedeli olarak ve gerek kendi paralarý ile alýp taht-ý
tasarruflarýnda bulunan arazi vesâirenin ve bir de yerleri mukâbilinin kendilerine Anadolu'da irâe-i mahall edilemeyecek olanlarýn bu sebeble kendileri
Rumeli cihetine geçmemek üzere icâr veyâhûd Çerkes'in gayrý vekil ile idare
eylemelerine müsâade olunmasý veya istedikleri halde hükûmetce satdýrýlarak
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esmânýnýn taraflarýna itâsý ekseriyetle tensib ve tezekkür kýlýnmýþ olmaðla ol
vechile ifâ-yý muktezâsýnýn komisyon-ý mezkûra havalesiyle þehremanetine dahi
ma‘lûmat itâsý hakkýnda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahi
müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise icra-yý hükm-i âlîsine ibtidâr edileceði
beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý efendim.
Fî 20 S. [12]97
Said
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhileriyle melfûf
mazbata ve sûret-i tezkire manzûr-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahi buyurulmuþ ve
ber-mûceb-i istizân ol vechile muâmele-i lâzýmenin icrasý husûsunun komisyona
havalesiyle Þehremaneti'ne dahi ma‘lûmât itâsý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan
irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülûkâne mantûk-ý celîlinden olarak mezkûr mazbata ve
sûret savb-ý sâmî-i hýdîvilerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 25 S. [12]97 / [7 Þubat 1880]
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ÝSTANBUL'DA BULUNAN MUHACÝRLERÝN BÝR AN EVVEL TAÞRADA
ÝSKÂN EDÝLMELERÝ
Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde Osmanlý topraklarýna göç
eden Çerkes, Abaza, Daðýstan, Nogay, Kazgan ve Kýrým muhâcirleri ile
1877-78 Osmanlý-Rus Savaþý sonrasýnda Bulgaristan ve Bosna'dan
göç eden muhâcirlerin yerleþtirildikleri yerler ile bunlardan açýkta
kalanlarýný gösteren defterin hazýrlanmakta olduðu, ancak
Ýstanbul'da bulunan otuz beþ bin iki yüz yirmi dört kiþinin
bir an evvel taþrada iskân edilerek masraflarýnýn
Hazine'ye yük olmaktan kurtarýlmasý gerektiði

21

16 Kasým 1881

Serkurenâ-yý Hazret-i Þehriyârî Cânib-i Âlîsi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Cennet-mekân Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han hazerâtýnýn
zaman-ý saltanatlarýnda Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret etmiþ olan
Çerkes ve Abaza ve Daðýstanî ve Nogay ve Kazgan ve Kýrým muhâcirlerinin ve
mesele-i mündefi‘ada kezâlik Bulgaristan ve Bosna ve mahall-i sâireden hicret
eden muhâcirînin cins ve mikdârýyla iskân olunduklarý vilâyet ve kazâ ve
kurânýn ve henüz iskân olunamayýp da açýkda kalanlarýn bi't-tahkik bir kýt‘a
defterinin tanzimiyle irsâli muktezâ-yý emr u fermân-ý cenâb-ý Padiþahiden
olduðu beyân-ý âlîsiyle ifâ-yý muktezâsý hakkýnda þeref-vârid olan tezkire-i
Aliyye-i âsaf-ý âzamilerine yazýlan cevab-ý çâkerânemde muhâcirîn-i cedîdenin
vilâyâtla tatbik-i kuyûdu ve muhâcirîn-i atîkanýn da istifsârý lâzým gelerek keyfiyet muhâcirîn bulunan vilâyâta izbâr kýlýndýðýndan bi-mennihî'l-kerîm netice-i
muhâberâtda defter-i matlûbun takdim kýlýnacaðý arz ve izbâr kýlýnmýþ idi.
Ondan sonra ehemmiyet-i maslahatýn beyânýyla bi'd-defeât icra kýlýnan tekidât
semerâtýyla cevablarýna dest-res olunan mahaller ile Dersaâdet'de bulunan
muhâcirînin ecnâs ve mikdâr-ý nüfusunu ve teferruât-ý sâiresini hâvî tanzim olunan bir kýt‘a cedvel leffen takdim kýlýnmýþ ve vilâyât-ý mütebâkiyeye ez-ser-i nev
icra-yý tekidât olunmuþ olduðundan onlardan dahi alýnacak ecvibe üzerine
yapýlacak cedvel-i umûminin dahi takdimi mukarrer bulunmuþdur. Cedvel-i
mersûl mütâlaasýndan rehîn-i ilm-i âlî-i âsafâneleri buyurulacaðý üzere cevab
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alýnan Selanik vilâyetiyle Sinob ve Ýzmid sancaklarýnda bulunup el-ân hâl-i
müsâferetde olduklarý gösterilen muhâcirînin þimdiye kadar emr-i iskânlarýnýn
itmâm olunmamasý mahallerince iskân-ý muhâcirîn kaziye-i mültezemesi pîþ-i
nazar-ý itinaya alýnmadýðýndan nâþî olup esbâb-ý müddeâya dahi bazýlarýndan
güç hâl ile istilâm-ý vâki‘ cevabýnýn alýnmasý ve takýmýnýn hâlâ cevab vermemesi maddeleri delil-i kâfi olabilir. Dersaâdet'de bulunan otuz beþ bin iki yüz yirmi
dört nüfus-ý muhâcereden iskân eden ve hâne ve mesken iþtirâ ve istikrâsýyla
kendi kâr u kisbleriyle iþtigâl ederek ahalî-i asliye hükmüne giren ber-mûceb-i
kuyûd on beþ bin dört yüz seksen iki nüfusdan mâadâ on dokuz bin yedi yüz kýrk
iki nüfus iâne-i devlete muhtacdýr ki bundan sekiz bin beþ yüz nüfus mehmâemken iâþe olunan erâmil ve eytâm ve aceze ve amel-mânde olup mütebâkî on
bir bin iki yüz kýrk iki nüfusun dahi usûl-i müttehize vechile yevmî kýrkar para
verilerek iâþeleri zýmnýnda kýsm-ý âzamý yedlerine birer sergi koçaný verilmiþ ise
de komisyona haftada verilen on dokuz bin guruþla bunlarýn sevk ve iâþeleri
mümkün olamadýðý cihetle Dersaâdet'de kalýp imrâr-ý vakt etmekde olduklarýndan ber vech-i ma‘rûz erâmil ve eytâm ve aceze ve amel-mândelerin seviyyen
vilâyât-ý mürettebeye sevk ve izâmlarýyla mahalleri daire-i belediyeleri marifetiyle iâþe olunmasý ve küsûrunun da yine vilâyâta sevk ve izâm kýlýnmasý bi'ttasavvur bu sûret icra olunduðu halde hem kendileri seri‘an iskân ile sefâletden
ve hem de Hazine-i celîle bunlar için ihtiyâr etmekde olduðu masârýfdan kurtulacaðý gibi gitdikleri mahallerde temekkün ile vergi ve tekâlif-i sâireden dolayý
her biri devlete birer vâridât olacaðý bedîhî bulunmuþdur. Tafsilât-ý ma‘rûzaya
nazaran þimdi sevk edilecek marru'z-zikr on bir bin iki yüz kýrk iki nüfus için altý
yük yetmiþ dört bin beþ yüz yirmi ve aceze için de beþ yük on bin guruþa ihtiyac
olup meblað-ý mezkûr ya Hazine'den itâ olunur veyâhûd istikrâz sûretiyle
tedârik etdirilir ise nüfus-ý merkûme hemen sevk olunacaðý ve bu sûret
mümkün olamaz ise komisyona haftalýk sûretiyle verilmekde olan on dokuz bin
guruþa daha yirmi bir bin guruþun zammýyla haftalýðýn kýrk bin guruþa iblâðý
evvelce Bâb-ý Âlî'ye iþ‘âr olunmuþ ve lede'l-havale bu sûret Þûrâ-yý Devlet'ce
taht-ý karara alýnmýþ ise de sâlifü'z-zikr on dokuz bin guruþ haftalýkdan mâadâ
verilmeyen yirmi bir bin guruþ dahi beher hafta verilir ise nüfus-ý merkûme on
dört ay zarfýnda tamamýyla sevk edilerek artýk Dersaâdet'ce þimdi mevcud olan
muhâcirîn iþleri resîde-i hadd-i hitâm olarak muhâcirîn-i merkûmenin tamamen sevk ve iskânlarý icra olunmuþ olacaðý emr-i celîdir. Bu sûretlerin hiç birisi
icra buyurulmazsa ber-vech-i ma‘rûz komisyona verilmekde olan on dokuz bin
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guruþdan melfûf pusulada gösterildiði üzere beþ bin guruþu muhâcirîn hastahâne ve eytâmhânesi masârýfýna ve üç bin beþ yüz guruþu da þuabâtda bulunan aceze-i muhâcirînin techiz ve tekfîn vesâir masârýfâtýna ve iki bin guruþu
dahi bu paradan icra olunan sevkiyâta ve kezâlik iki bin guruþu da masârýf-ý
mübreme-i sâireye ve altý bin beþ yüz guruþu dahi komisyonda müstahdem-i
memûrin ve ketebe maaþ ve yevmiyelerine sarf edilmekde olup bu sûret eslâf-ý
çâkerânem zamanlarýnda ki muhâsebât-ý atîkanýn rü’yeti zýmnýnda 2 Kanûn-ý
evvel sene [12]96 tarihinde Bâb-ý Âlî'den istenilip henüz gönderilmeyen
komisyonun icra edeceði tahkikâtla dahi meydana çýkacaðý emr-i bî-þekkdir.
Tafsilât-ý mebsûtaya nazaran komisyona verilmesi arz ve istidâ kýlýnan mebâlið
þimdi verilmeyip de kemâ fi's-sâbýk on dokuz bin guruþla iktifâ olunur ise lede'lmuvâzene mezkûr on dokuz bin guruþun daha bir hayli sene verilmesi icab edip
bu para nasýl olsa Hazine-i celîleden çýkacaðýndan yalnýz arada ber-vech-i
matlûb sevkiyât icra edilemeyeceðinden nâþî Hazine hasar-zede olmasýndan
baþka bir netice hâsýl olmayacaðý ve muhâcirîn-i mevcudenin de hâl-i müsâferetden kurtarýlamayacaðý aþikâr olmakla mütâlaa-i mebsûta-i ubeydânemin
hâk-pây-i þâhâneye arz ve ifadesi müsterhamdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
23 Zilhicce sene [12]98 ve fî 4 Teþrin-i sâni [12]97 / [16 Kasým 1881]
Rýza
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Y. PRK. KOM, 3/24
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MUHACÝRÎN KOMÝSYONU MASRAFLARI ÝÇÝN RÜSÛMAT
EMANETÝ'NDEN ALINAN PARANIN
SARF EDÝLDÝÐÝ YERLER
Çerkeslerin Kabartay boyundan elli kiþilik muhâcirin Ýstanbul'a geldiðine dâir
bilgi ile Muhâcirîn Komisyonu masraflarýný karþýlamak üzere haftalýk olarak
Rüsûmat Emaneti'nden alýnan paranýn miktarýyla sarf þeklini
gösteren pusula

22

21 Kasým 1881

Muhâcirîn Komisyonu masârýfýnýn tesviyesi zýmnýnda haftalýk sûretle
Rüsûmat Emanet-i Celîlesi'nden alýnan mebâliðin mikdârýyla sûret-i sarfýný
mübeyyin pusulasýdýr.
Haftalýk sûretle Rüsûmat Celîlesi'nden ahz olunan
19000 guruþ
Sûret-i sarfý

Guruþ

Muhâcirîn hastahânesiyle eytâmhânenin tayinât ve
erzak ve muâlece bahânesiyle memûr ve hademe
maaþýna sarf olunan

5000

Þuabâtda bulunan aceze-i muhâcirînin techiz ve tekfîn-i masraflarýyla ketebe maaþýna ve bazý mahallerin
tahliye ve nakliye vesâiresine verilen

3500

Memleketlerine sevk olunan aceze-i muhâcirînin
þimendüfer navullarýyla onar günlük yevmiyelerine verilen

2000

Bir tarafdan gelip bir tarafdan sevk edilmek üzere
þubelerde bulunan aceze-i muhâcirînin tayinât-ý
yevmiyeleriyle komisyonca masârýf-ý müteferrikaya
vesâireye verilen

2000

Komisyonda müstahdem memûrîn ve ketebe ve
hademenin maaþ ve yevmiyelerine verilen

6500
19000

Yalnýz on dokuz bin guruþdur.
Fî 3 Teþrin-i sâni [12]97
Muhâsebe-i Muhâcirîn
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Ýskân-ý Muhâcirîn Ýdaresi
117
Fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]97
tarihiyle
Bursa'dan gelen Türk muhâciri

Fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]97
tarihiyle Varna tarîkýyla
Bulgaristan'dan gelen Türk
muhâciri
Kebîr
nüfus

Sagîr
nüfus

Hâne

Yekûn

Kebîr
nüfus

Sagîr
nüfus

Hâne

Yekûn

34

11

11

45

6

1

1

7

Fî 3 Teþrin-i sâni sene [12]97 tarihiyle Rumeli ve Anadolu cânibinden
perakende sûretle gelen Türk muhâciri
Kebîr nüfus
8

Sagîr nüfus
8
Yekûn

Yekûn nüfus

Kebîr nüfus

Sagîr nüfus

Hâne

60

48

12

12

Bâlâ-yý jurnalden müstebân buyurulacaðý üzere þehr-i hâl-i Rûmî'nin ikinci
günü mevâki‘-i muhtelifeden hânesi halkýyla ve perakende sûretle vürûd eden
muhâcirîn on iki hanede altmýþ nüfus olup þube-yi âcizîce Nüfus Cerîdesine
kayd olunduklarý ma‘rûzdur.
Ol bâbda fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 2 Teþrin-i sâni sene [12]97
Reis-i Þube-i Ýskân-ý Muhâcirîn
Yahya Süleyman
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Umûm Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Yekûn

Kebîr

Sagîr

Hâne

51

32

2

5

Fî 9 Teþrin-i sâni [12]97 tarihiyle
Taygan tarîkýyla gelen muhâcirîn-i
Çerâkise

Saâdetli efendim hazretleri,
Kafkasya ahalisinden ve Kabartay kabilesinden Taygan tarîkýyla ve
Beymirzâ maiyyetiyle beþ hanede elli bir nüfus muhâcirîn-i Çerâkise iþbu
Teþrin-i sâninin dokuzuncu Pazartesi günü Ýngiliz Kumpanyasý vapuru ile bi'lvürûd þube-i âcizîde muvakkaten ikâmet edildikleri berây-ý ma‘lûmat arz
olunur.
Ol bâbda fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 9 Teþrin-i sâni [12]97 / [21 Kasým 1881]
Reis-i Ýskân-ý Muhâcirîn
es-Seyyid eþ-Þeyh Süleyman
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MUHACÝR ÝSKANI ÝÇÝN GÖREVLENDÝRÝLEN ALÝ KEMÂL PAÞA'YA
VERÝLEN TALÝMAT
Ýstanbul ve Rumeli sahillerinden Anadolu'nun belirlenen vilâyetlerine gönderilen muhâcirlerin düzenli olarak yerleþtirilmeleri için Padiþah tarafýndan
görevlendirilen fevkalâde memûr Ali Kemâl Paþa için hazýrlanan
ve yirmi maddeden oluþan talimât

23

3 Ekim 1882

Dersaâdet ve Rumeli sevâhilinden Anadolu'nun vilâyât-ý ma‘lûmesine sevk
olunan ve ba‘demâ gönderilecek olan muhâcirînin hüsn-i iskân ve îvâlarý için
vilâyât ve elviyeye bizzat azîmet etmek üzere bâ-irâde-i Padiþahî tayin buyrulan fevkalâde memûr saâdetli Ali Kemâl Paþa hazretlerine mahsûs talimâtdýr.
BÝRÝNCÝ FASIL
Memûr-ý müþârünileyhin tayin ve vezâifini þâmildir
Birinci madde: Muhâcirîn sevk ve iskân olan vilâyât merkezlerinde iskân-ý
muhâcirîn memûru nâmýyla birer memûr ve refâkatlerinde birer de kâtib
bulunmak talimât iktizâsýndan olduðundan paþa-yý müþârünileyh hazretleri
esna-yý devr ve teftiþlerinde vilâyât ve elviye merkezlerine vusûllerinde iskân-ý
muhâcirîn memûrundan memûriyeti dahilinde ibtidâ-yý hicretlerinden þimdiye
kadar ne mikdâr muhâcir gelmiþ ve bunlardan ne kadarý iskân edilmiþ ve ne
mikdârý iskân olunmamýþ esbâb-ý mûcibesiyle beraber bir kýt‘a defter taleb
ederek ve binâenaleyh icra-yý tahkikâta þurû‘ eyleyecekdir.
Ýkinci madde: Bir vilâyet ve elviyede memûrînin laðvý veya adem-i lüzûmu
cihetiyle muhâcir memûru nâmýyla kimse bulunmadýðý halde ol bâbda mevcud
olmasý tabiî olan evrak-ý resmiyeyi hükûmet-i mahalliyeden arayacak ve
Dersaâdet'de Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nda istizâh-ý madde vesâir suverle
resmî evrak ile muhâcirîn-i mevcudenin mikdârýna ve keyfiyât-ý iskâniyelerine
dâir kesb-i vukûf etmekle mükellefdir.
Üçüncü madde: Muhâcirînin kesreti olan vilâyât ve elviyede ve iktizâsýna
göre kazâlarda ber-mûceb-i talimât birer muhâcirîn komisyonu hey’eti teþkil
etmek ve o komisyonun ber-fevk-i dilhâh-ý âlî husûsât-ý iskâniye ile teferruâtýný
hüsn-i temþiyet ve ifâya bezl-i mesâî ve makderet eyleyebilmesi esbâbýný
tamamýyla istihsal eylemek için memûr-ý müþârünileyh gerek vülât-ý izâm ve
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gerek Dersaâdet Umûm Muhâcirîn Komisyonu taraflarýna pey der-pey iþ‘ârâtda bulunacakdýr.
Dördüncü madde: Ýskân-ý muhâcirîn nâmýyla vilâyât ve elviye merkezlerinde teþkil olunan ve ba‘demâ teþkiline lüzûm-ý hakikati görülen komisyonlarýn sûret-i teþkili ol bâbda mevcud olup hükmü kemâkân bâki olan talimât-ý
umûmiyenin vilâyetlere tayin olunan memûrîn hakkýndaki fasl-ý mahsûsunun
ikinci ve üçüncü bendleriyle tayin olunmuþdur
Beþinci madde: Muhâcirînin iskân ve îvâlarý emrinde Hazine-i celîlenin þu
hâl-i müzâyakasýnda tahmil-i masârýf edilmeyerek mahallerince kâbil olabilen
her türlü esbâb-ý mümkinenin taharrî ve istihsali husûslarýna mahalleri
memûrîn-i kirâmý ve ahali-yi hamiyyetmendânî taraflarýndan himmet buyurulmasý esbâbý tehyi’e edilecek ve madde-i sâbýkda sûret-i tayini gösterilen komisyon hey’et ve hademesi için dahi mükâfât-ý Padiþahiye nâil olmak üzere erbâb
ve ehl-i iffetden fahrî memûrlar bulunduðu halde onlar tercih olunacaklardýr.
Altýncý madde: Vilâyâtda vülât-ý izâmýn ve sancak ve kazâ komisyonlarý dahi
mahalleri mutasarrýf ve kaymakamlarýnýn nezâret ve muâvenetleri altýnda
iþtigâl ve ifâ-yý vezâif eyleyecekleri gibi her vilâyet dahilinde iskân etdirilecek
muhâcirînin vakt-i zamanýyla yerleþdirilerek esbâb-ý huzur ve rahatlarýnýn istikmâli vesâilini istihsal etmek vazife-i esasiyesiyle mükellef olduklarýndan vülât-ý
izâm ve mutasarrýfîn-i kirâm ve kazâ kaymakamlarý ve mecâlis-i mahalliye ve
idare-i muhâcirîn komisyonu ve þubeleri bu emr-i ehemmin sekteden vikâyesiyle matlûb olan mevâdd-ý iskâniyenin bir an evvel istikrarýný teyide müttefikan
ve müttehiden gayret ve imrâr-ý vakt edilmeyerek bu matlabýn her halde hayr-ý
husûl ve fi‘le getirilmesi emr-i mühimmini taht-ý teftiþ nezâretinde bulundurmak ve muhâcirîn iskân olunan mahallere ve tahsis kýlýnan ve kýlýnacak olan
araziden dolayý bir gûne davâ ve nizâ‘ vuku‘unda o araziyi ve verilmekde olan
tayinâtý ve ahvâl-i sâireyi muâyene ve tedkik ve icabýný kavânîn-i mevzu‘aya tatbik ile emr-i iskâný tatarruk-ý halelden ve hukuk-ý muhâcirîni gadr-ý i‘tisâbdan
vikâye eylemek zýmnýnda memûr-ý müþârünileyh hazretleri daima geþt ü güzâr
üzere bulunacaklardýr.
Yedinci madde: Memûr-ý müþârünileyh vilâyât ve elviye merkezlerinde
bulundukca taht-ý riyâsetinde ictimâ edecek komisyonlarda tezekkür edilecek
mevâd üzerine verilecek kararlarýn vakt ü zamanýyla icrasý husûsunun umûm
vülât-ý izâm ve mutasarrýfîn-i kirâm hazerâtýna mürâcaat buyuracaklarý ve geþt
ü güzâr edecekleri mahaller muâmelâtý hakkýnda dahi müþâr ve mûmâileyhim
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ile muhâberât-ý lâzýme icrasýna müsâra‘at edecekleri misüllü akrabasý bulunan
muhâcirînin mümkün mertebe bir yerde yerleþdirilmeleri ve kurâ-i
mütecâvirede boþ kalan yerler olduðu halde diðer karyelerden muhâcir celbiyle
oraya iskân kýlýnmalarý ve peder ve mâder ve evlâd ve ýyâlinden dûr olup kazâ
veyâhûd livâ ve vilâyât-ý sâirede kalmýþlarý var ise o makûlelerin kazâ ve kasabât
ve kurâ-i kadîmeleriyle esâmî ve þöhretlerinin ve kabilelerinin Dersaâdet
gazeteleri ile ilân olunmak üzere buraya irsâline ve vilâyet gazeteleriyle dahi
tab‘ ve ilânýna himmet ederek mümkün mertebe yekdiðerleriyle ictimâlarý
esbâb-ý lâzýmesinin istihsal kýlýnmasý husûslarýna ikdâm ve gayret eyleyecekdir.
Sekizinci madde: Muhâcirîn inâsýnýn iskân olunanlarýndan kendi kavm ve
kabilelerinden birer sebeble ayrýlarak þurada burada kalanlarýn yedinci
maddede gösterildiði vechile familyalarý nezdine izâmý ciheti tervic olunmasýyla beraber o makûlelerden rýzasýyla kalanlara münasib mahaller bulunup ikâme
edilerek yevmiyeleri bilâ-tehir verilecek ve muhâcirîn zükûrundan ve ehl-i ýrz
takýmýndan birkaç kiþi familyalarýyla ictimâlarý esbâbý teshil kýlýnýp ve bulunan
devâir-i askeriyeye muktezî elbise iþbu aceze-i inâsa diktirilerek hâsýl olacak
ücretden kendilerinin iktidar ve iâþeleriyle bu tarîk ile yevmiye itâsýndan
Hazine-i celîleye fâide istihsal edilecekdir.
Dokuzuncu madde: Muhâcirîn zükûrundan bîkes ve bî-vâye olup da iþe
güce iktidarý olmayanlar ve memleketlerine avdet kaydýyla þurada burada
kalanlara yevmiye itâsý zarurî ise de bunlarýn içinde hallerine göre iþe güce iktidarý olanlar dahi bulunmasý tabiî olduðundan komisyon ve mahallî hükûmeti
memûrlarý vâsýtasýyla bu makûlelere iþ buldurulup kendileri çalýþmaða mecbur
tutulacak ve bu sûretle umûm devâir-i mîrîyede yevmiye ile amele istihdamý
ekser evkâtda vâki‘ olmaðla oralarda ne mikdâr ameleye lüzûm var ise bunlardan intihâb ve izâm kýlýnmak husûslarý ehemmiyyet-i mahsûsa ile telakki olunacakdýr.
Onuncu madde: Muhâcirînin cümlesi ashâb-ý ziraatden olmayýp içlerinde
hocalar ve ehl-i sanat adamlar dahi bulunduðundan bu misüllü hocalardan
ehliyet ve istihkâký sabit olanlarýnýn imamet ve cihât-ý sâire tevcihleriyle tatyîbleri vesâili istihsal olunacak ve icra-yý sanat etmek üzere þehirde ikâmetlerini
arzu ederek dükkân ve han isticâr ve iþtirâsýna ve kalfa ve çýraklýk ile ahali-i
esnafýn yanýna girmeðe tâlib olanlar ve ashâb-ý servetden olarak þehirde
temekkün etmesini isteyenler olursa haklarýnda memûr-ý müþârünileyh tarafýndan bezl-i himmet ve gayret ve teshilât-ý lâzýme ve muâvenet-i mukteziye ifâ
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olunacakdýr.
On birinci madde: Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'nin her tarafýna sevk ve
nakl olunan muhâcirînden devletce tebeyyün ve takarrür edecek ahvâle göre
vatan-ý aslîlerine veya sâir bir mahalle iâde ve izâm olunacak muhâcirîn-i
biçaregânýn esbâb-ý nakl ve iâdeleri cânib-i devletden iþe þurû‘ olunmazdan
evvel kâmilen tehyi’e ve ihzâr kýlýnacakdýr.
On ikinci madde: Muhâcirînin icra-yý iskânlarý hakkýnda sâlifü'z-zikr
tâlimât-ý umûmiyenin ikinci fasýl, mevâdd-ý þettâyý þâmil olup hükûmet-i mahalliye ve idare-i zâbýtaya aid ve üçüncü fasýl ise muhâcirînin sevkiyâtý husûsâtýný
mu‘lin olmaðla bundan böyle sevkiyât vuku‘bulup da memûr-ý müþârünileyh
ifâ-yý vazifeye mecbur olduklarý halde on beþinci ve on altýncý ve on yedinci ve
on sekizinci ve on dokuzuncu ve yirminci ve yirmi birinci maddeleri düstûru'lamel ittihâz kýlýnacakdýr.
On üçüncü madde: Ýþbu talimât ahkâmýna tevfikân muhâcirîn iþlerinin her
nev‘i rü’yet ve temþiyetine ve taallukuna göre evrakýn devâir-i muhâcirîne
havalesine ve komisyonlarla muhâbereye ve muhâcirîn mesâlihine aid umûr ve
husûsâtýn icabâtýný tezekkür ve tayine ve hâl ve zaman ve mekân ve tecrübe ve
imkânýn göstereceði lüzûm ve ihtiyac nisbetinde iktizâ eden tedâbiri mütâlaaya
ve vilâyât komisyonlar[ýn]dan suâl ve oralardan istizân olunan mesâlih hakkýnda re’y vermeðe memûrdur.
ÝKÝNCÝ FASIL
Ýki Bâbý Þâmildir.
Birincisi: Muhâcirîne itâ olunacak tayinât ve yevmiye
Ýkincisi: Muhâcirîne itâ olunacak arazi ve levâzýmât hakkýnda
BÝRÝNCÝ BÂB
Tayinât
On dördüncü madde: Muhâcirîne itâsý iktizâ eden tayinâtýn bundan böyle
lüzûm-ý sarfý tebeyyün eden mahallerce ol bâbdaki kâide tamamýyla ma‘lûm
olduðu vechile muhâcirînin icra-yý iskânlarý hakkýnda mevcud olan sâlifü'z-zikr
talimât-ý umûmiyenin dördüncü faslýnda muharrer olan yirmi ikinci, yirmi
üçüncü ve yirmi dördüncü maddelere tatbikân ifâ-yý muâmele olunacakdýr.
On beþinci madde: Umûr-ý zâtýyesini li-ecli't-tesviye þuraya buraya gidecek-
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lere sefer ücreti verilmeyip müddet-i gaybûbetlerinde muvakkaten yevmiyeleri
dahi kesilecekdir.
On altýncý madde: Muhâcirîn komisyonlarý maiyyetinde bulunan kâtibler
idaresi dahilinde ne kadar muhâcirîn vardýr ve bunlar için devletce ne mikdâr
sarfiyât vuku‘bulmaktadýr muvazzah sûretle birer defter tutmaða mecbur
olduklarýndan bunun gerek muhâfaza ve gerek muâmelâtýnda noksan ve sûistimâli zuhûrunda o kâtib mes’ul tutulacakdýr.
On yedinci madde: Defter ve koçan ve kuponlarýn hiçbirinde hak ve silinti
olmayacak ve bir sehiv vuku‘bulduðu halde okunacak sûretde çizilip alt tarafýna yazýlacakdýr.
Ýþbu yevmiye ve tayinât velhâsýl her nev‘i sarfiyât için zikri sebkat eden talimât-ý umûmiyenin üçüncü faslýnda muharrer olan yirmi sekizinci, yirmi
dokuzuncu ve otuz birinci maddeler ahkâmýna hüsn ü riâyet olunacakdýr.
ÝKÝNCÝ BÂB
Arazi ve Levâzýmât
On sekizinci madde: Muhâcirîne arazi itâsý hakkýnda talimât-ý umûmiyenin
beþinci faslýnýn muhtevî olduðu yirmi beþinci, yirmi altýncý, yirmi yedinci, yirmi
sekizinci, yirmi dokuzuncu, otuzuncu, otuz ikinci, otuz üçüncü maddeler
ahkâmýna ve birde iskân olunacak muhâcirînin zürrâ‘ takýmýna arazi itâsý
hakkýnda dört bendi þâmil 3 Muharrem sene [12]97 tarihli talimât-ý ahîre mukteziyâtýna harf be-harf tatbik-i muâmele olunacakdýr.
On dokuzuncu madde: Muhâcirînin iskân olunamayýp hâl-i sefâletde
kalmalarýnýn baþlýca sebebi, kendilerine gösterilmek istenen arazinin bazý
müteneffizân-ý ahali-i iyâdetden tahlis olunamasý keyfiyeti olup en evvel bu keyfiyet nazar-ý itinaya alýnarak arazi-i emiriye ve vakfiyeden olup müddet-i
nizâmisi vechile on sene bilâ-nizâ‘ zer‘ olunmayanlar eyâdî-i aðniyâdan istirdâd
olunarak muhtacîn ve bî-vâyegâna hüsn-i taksim olunmasý husûsuna bizzat
nezâret buyrulacakdýr ve muhâcirînin uhdesine tefvîz olunan araziyi âhara
fürûht etmek ve muvâzaaten terk eylemek gibi muhâlif-i kâide hâl ve harekâtda bulunamamalarýna ve bulunanlarýn muâmelât-ý kalemiyesi aid olduðu devâir
tarafýndan icra kýlýnmasýna medd-i enzâr-ý dikkat kýlýnacakdýr.
Yirminci madde: Madde-i sâbýkada beyân olunan arazi karýþýk ve dolaþýk
muâmelâtýnýn tamamýyla meydan-ý sübûta ihracý zýmnýnda ahali-i mahalliye ve
memûrîn-i sâireden ehil ve erbâb ve afîf zevât bu iþe tayin olunarak kavânîn-i
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mevzu‘aya tatbikân i‘tisâf ve ihtilâsâtda zâhire ihracýna sarf-ý mesâî ve
makderet olunacakdýr.
ZEYL
Tâ cennet-mekân Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz Han hazerâtýnýn
nihân-ý saltanatlarýnda muhâceret eden muhâcirînden þu kadar vilâyetde þu
kadar nüfusun hâlen hâl ü müsâferetde bulunduklarý geçende taraf-ý eþref-i
hazret-i Padiþahiden taleb buyurulan defter üzerine mezkûr vilâyât vâlileriyle
cereyân eden muhâberât neticesinden müstebân olmaðla ve muhâcirîn-i
merkûmenin imtidâd-ý müsâferetleri ya mahallî müteneffizânýnýn ketm-i arazi
etmesinden veyâhûd memûrînin mübâlâtsýzlýðýndan ileri geleceði vâzýhâtdan
bulunmaðla bunlarý memûr-ý müþârünileyh suver-i mümkine ile tahkik edip
hâlât-ý meþrûhâ-i nâ-marziyyeye sebebiyet verenleri meydana çýkaran tertib-i
mücâzâtlarýna ve emr-i bi'l-akis muhâcirîn husûsâtýnda hüsn-i hizmet ve mesâîsi
meþhûd olanlarý mazhar-ý mükâfât etmek üzere bu bâbda nazar-ý merhameteser-i hazret-i mülûkâneyi celbe me’zûn olacakdýr.
Fî 20 Zilkâde sene [12]99 ve fî 21 Eylül [12]98 / [3 Ekim 1882]
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Y. PRK. KOM, 3/70
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MUHACÝRÎN HASTAHANESÝNÝN GÜNLÜK MEVCUDUNU GÖSTEREN
JURNAL KÂÐIDI
Muhâcirîn Hastahânesi'nin hasta giriþ-çýkýþ kayýtlarý ile hastalarýn durumlarýný
gösteren günlük jurnal kâðýdý
30 Kasým 1886

Yevm
Pazartesi
Teþhis-i Emrâz

Muhâcirîn
Hastahânesinin Yevmî
Mevcudunu Nâtýk
Jurnaldir
Mülâhazât
Vukuât

Tahte'l-müþahede Dulhâneden
Nezle-i im‘â
inhirâfü'l-mizâc

Numara
17
Nüfus

Yekûn

Zükûr

Ýnâs

Dünkü
mevcudu

38

16

22

Dahil olan

1

0

1

2

2

-

Vefeyât

-

-

-

Ba‘de'l-vukuât
mevcud kalan

37

14

23

Bir nüfusu
eytâmhâneden bir nüfusu Þifâyâb olan
sevkiyâtdan

Fî 17 Teþrin-i sâni [1]302
Hastahâne Müdür ve Sertabibi
Rasim

*
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Yevm
Salý
Teþhis-i Emrâz

Muhâcirîn
Hastahânesinin Yevmî
Mevcudunu Nâtýk
Jurnaldir
Mülâhazât
Vukuât

Tahte'l-müþahede Dulhâneden

Numara
18
Nüfus

Yekûn

Zükûr

Ýnâs

Dünkü
mevcudu

37

14

23

Dahil olan

5

1

4

Þifâyâb olan
Vefeyât

-

-

-

Ba‘de'l-vukuât
mevcud kalan

42

15

27

Fî 17 Teþrin-i sâni [1]302
Hastahâne Müdür ve Sertabibi
Rasim
[30 Kasým 1886]
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Y. PRK. KOM, 4/95
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KAFKAS VE KUBAN MUHACÝRLERÝNÝN ÝSKÂNI ÝLE ARTVÝN VE
BATUM'DAN ÝZÝNSÝZ OLARAK GELENLERÝN
GERÝ GÖNDERÝLMEMESÝ
Kafkas ve Kuban halkýndan Rusya Devleti'nin izniyle Osmanlý topraklarýna
gelmek üzere bulunan muhâcirlerin, Mamuretülaziz ve Sivas
vilâyetlerinde iskânlarýyla, Berlin Antlaþmasý hükmünce
Rusya'ya terk olunan yerlerin Müslüman halkýnýn askere
alýnacaðý haberleri þâyi olmasý üzerine Artvin ve
Batum'dan izinsiz olarak Rize'ye gelen beþ yüz
kiþinin geri gönderilmemesinin kararlaþtýrýldýðý

25

21 Ekim 1887

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i Me’âli
Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden olup Memâlik-i Þâhâne'ye hicret için
Rusya Devleti'nden istihsal-i müsâade etmiþ olanlardan bu defa dahi birkaç bin
kiþinin müteheyyi’-i azîmet olduklarý istihbar edilmesi üzerine bunlarýn dahi
evvelce gelmek üzere olanlar gibi Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk ve
iskânlarý hakkýnda iktizâ-yý maslahat icra edilmiþ ise de muhâcirîn-i merkûmeden baþka Rusya'ya terk olunan mahaller ahali-i Ýslâmiyesi'nden asker alýnacaðý
havâdisi þâyi‘ olmasý üzerine Artvin ve Batum'dan yeniden mütecâviz kesânýn
Memâlik-i Þâhâne'ye hicret ve beþ yüz kiþinin Rize'ye muvâsalat eylediklerinden bahsile bunlarýn iâdeleriyle beraber ba‘d-ezîn hicret edeceklerin
hududda kabul olunmalarý Rusya Sefâreti'nden taleb ve ifade kýlýndýðý Hariciye
Nezâreti'nden iþ‘âr edilmesi ve ol bâbda hukuk müþâvirleri tarafýndan kaleme
alýnan mütâlaanâmede dahi hukuk-ý beynelmilel kâidesince her hükûmetin
haricden vuku‘bulacak muhâcereti kendi menâfi‘-i mahsûsasýný ve icabât-ý
ahvâli nazar-ý itibara alarak kabul edip etmemekde muhtar olduðu ve arazi-i
metrûke ahalisinden olup Memâlik-i Þâhâne'ye hicret ve dehâlet edenlerin
cebren iâdeleri þân-ý âliye muvâfýk olamayacaðý beyân ve sefâretce bu bâbda ezser-i nev bir gûne teþebbüsât ve metâlib vuku‘a gelmemesine mebnî þimdilik bu
iþin sükûtun anh býrakýlmasý veyâhûd meclisce bu husûsda bir karar ittihâzý
ityân kýlýnmasý cihetiyle istizân-ý re’yi mutazammýn Dahiliye Nezâreti'nin fî 20
Z. sene [1]304 tarihli tezkiresi takýmýyla kýrâet edildi.
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Kararý
Sûret-i iþ‘âra ve esna-yý müzâkerede Hariciye nâzýrý paþa hazretleri tarafýndan vuku‘bulan izahât ve ifadâta göre Rusya Devleti'ne terk olunan mahaller
ahalisinden olup bilâ ruhsat Memâlik-i Þâhâne'ye bu defa hicret etmiþ olanlarýn
iâdesi hakkýnda Rusya Sefâretince yeniden bir gûne tebligât ve metâlib dermiyân edilmemiþ olmasý cihetiyle muhâcirîn-i merkûme hakkýnda sefâretce
tekrar mürâcaat olunur ise ol vakit icabýna bakýlmak üzere þimdilik bu maddenin sükûtun anh býrakýlmasý ve salifu'z-zikr Viladi Kafkas ve Kuban ahalisinden Rusya Devleti'nin ruhsatýyla Memâlik-i Þâhâne'ye gelmek üzere bulunan
muhâcirînin, Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle bi'l-muhâbere vilâyeteyn-i
mezkûreteyn ile iskânlarý kâbil olan sâir mahallerde hüsn-i tavtin ve îvâlarýna
himmet edilmesi husûslarýnýn cevaben nezâret-i müþârünileyhâya iþ‘ârý
tezekkür kýlýndý.
Fî 3 Safer sene 1305/[21 Ekim 1887]
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MV, 25/29
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26

MUHACÝRLERDEN ON YILINI DOLDURMUÞ OLANLARIN
ASKERE ALINMASI
Kýrým Muhârebesi'nden sonra Osmanlý topraklarýna gelen muhâcirlerin muâfiyet müddetleri dolduðundan askere alýnmalarý gerektiði gibi Rusya,
Romanya, Sýrbistan, Karadað, Bosna-Hersek, Bulgaristan,
Rumeli-i Þarkî yönlerinden göç edenler ile Yunanistan'a
terk edilen yerlerden gelecek olan muhâcirlerden,
on yýlý doldurmuþ olanlarýn kýsým kýsým
askere alýnmalarý
10 Ocak 1888

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i Me’âli
Üç yüz dört senesinden itibaren bi'l-cümle muhâcirînin Ahz-ý Asker
Kanûnnâme-i Hümâyûnu ahkâmýna tevfikan mükellefiyet-i askeriye tahtýnda
bulundurulmasý husûsuna bu kere irâde-i þifâhiye-i hazret-i Padiþahi þerefmüteallik buyurulmuþ olmasýyla muhâcirînin envâ‘ýna ve tevârih-i hicretlerinin
ihtilâfâtýna göre bu bâbda Bâb-ý Âlîce bir karar ittihâzýyla irâde-i seniyyesinin
istihsali ifadesine dâir Piyade Dairesi'nden tanzim olunan müzekkirenin gönderildiðini mutazammýn fî 16 Ra. sene [1]305 tarihli tezkire-i Seraskerî melfûf
müzekkire ile beraber kýrâet olundu.
Kararý
Vâký‘a Kýrým Muhârebesi'ni müteâkib Memâlik-i Þâhâne'ye gelen muhâcirînin müddet-i muâfiyeti münkaziye olduðuna mebnî bunlarýn ahali-i kadîme
misillü hizmet-i askeriye ile mükellefiyeti lâzým geleceði gibi Yunanistan'a terk
olunan mahaller ahali-i Ýslâmiyesinden hicret edecekler miyânýndaki esnân
erbâbýnýn tarih-i hicretlerinden itibaren on sene hizmet-i askeriyeden muâf tutulmasý hakkýnda müttehiz olan kararýn Rusya ve Romanya ve Sýrbistan ve Karadað
ve Bosna ve Hersek ve Bulgaristan ve Rumeli-i Þarkî cihetlerinden bu tarafa
hicret edeceklere dahi ta‘mîm edilmesi ve bunlarýn tarih-i hicretlerinden itibaren
zikr olunan on seneyi ikmâl etmiþ olanlarýn ahali-i kadîme misillü silk-i askere
idhaliyle henüz ikmâl-i müddet etmeyenlerin itmâm etdikce ale'l-usûl askere alýnmasý husûslarýnýn usûl ittihâzý müttehiden tensib olunduðundan ber vech-i
muharrer ifâ-yý muktezâsýnýn daire-i askeriyeye havalesiyle Dahiliye Nezâreti'ne
de ma‘lûmât itâsý husûsunun bâ mazbata arz ve istizâný tezekkür kýlýndý.
24 R. sene [1]305/[10 Ocak 1888]
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MUHACÝRLERÝN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN YEREL ÝNZÝBAT KUVVETLERÝNÝN
ÝSTÝHDAMI
Kafkasya'dan gelerek Ankara'nýn deðiþik köylerine geçici olarak kabul edilmiþ
olan muhâcirlerin iskânlarý gerçekleþtirilinceye kadar güvenlik kuvveti olarak
Sivas'taki Nizamiye askerleri yerine yerel zâbýta güçlerinin kullanýlmasýnýn
uygun olacaðý
20 Aralýk 1888

Ankara Vilâyet-i Celîlesi'ne
Kafkasya'dan gelip li-ecli'l-iskân vilâyet-i celîlerine sevkedilmiþ ve evvelbaharda hâneleri inþâ olunmak üzere þimdilik muvakkaten ve müteferrikan
köylere yerleþdirilmiþ olan muhâcirînin umûr-ý iskâniyelerinin hitâmýna kadar
asâkir-i zabtiyenin kýlleti cihetiyle Sivas Vilâyeti'ndeki Asâkir-i Nizamiye süvarilerinden elli neferinin muvakkaten Yozgad ile Kýrþehri'ne izâmý hakkýnda telgrafla vâki‘ olan iþ‘âr-ý âlî-i dâverileri üzerine keyfiyet taraf-ý vâlâyý Seraskerî ile
lede'l-muhâbere alýnan cevabda bu misillü husûsât jandarmaya aid vezâif cümlesinden bulunduðu gibi böyle iþlerde asâkir-i þâhâne istihdamý bir takým
mehâzir ve müþkilâtý müstelzim olacaðý cihetle rehîn-i cevâz olamayacaðýndan
mahallî kuvve-i zâbýtasýyla idare-i maslahat olunmasý umûr-ý zarûriyeden
idüðünün cevaben savb-ý âlî-i vilâyet-penâhîlerine izbârý ifade ve iþ‘âr kýlýnmýþ
olmaðýn ol vechile icab-ý hâlin ifâsýna himem-i aliyye-i dâverâneleri masrûf
buyurulmak bâbýnda.
Fî 16 Rebîülâhir sene [1]306 ve fî 8 Kanûn-ý evvel sene [1]304 / [20 Aralýk
1888]
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ÝSKÂN ÇALIÞMALARINDA YETKÝ VE SORUMLULUKLARI BELÝRTEN
TALÝMATNAME
Ýstanbul ve Rumeli sahillerinde bulunan vilâyetlere bugüne kadar gönderilmiþ
olan muhâcirler ile bundan sonra gönderileceklerin iskâný iþlerinin düzenli
bir þekilde yürütülmesini saðlamak, yapýlacak yardýmlarýn koordinasyonu
ve gerekli istatistiklerin çýkarýlabilmesi amacýyla defterlerin hazýrlanmasý gibi iþlemlerde vilâyetlerdeki görevlilerin yetki ve sorumluluklarýný düzenleyen, beþ bölüm ve otuz dört maddeden oluþan
1889 tarihli talimâtnâme
1889

Dersaâdet ve Rumeli sevâhilinden vilâyât-ý ma‘lûmesine sevk olunan ve
ba‘demâ gönderilecek olan muhâcirînin icra-yý iskânlarý emrinde vali ve
mutasarrýf ve iskân memûrlarý ve vilâyât ve elviye merkezlerinin idare komisyonlarý ve kazâ kaymakamlarýyla mezkûr komisyonlar þubelerinin sûret-i
hareketlerini mübeyyin tanzim olunan talimâtdýr.
BÝRÝNCÝ FASIL
(Vilâyetlere tayin olunan memûrîne ve vilâyet merkezlerinde teþkil olunacak komisyonlara dairdir.)
Birinci madde: Muhâcirîn sevk ve iskân olunan vilâyât merkezlerine iskân-ý
muhâcirîn memûrlarý nâmýyla birer memûr ve refâkatlarýna birer de kâtib tayin
olunmuþdur.
Ýkinci madde: Bu memûrlarýn merkez-i vilâyete vusûllerinde vülât-ý izâm
hazerâtýnýn inzimâm-ý re’y ve muâvenetleriyle memûrîn-i mûmâileyhimin
riyâsetleri tahtýnda bulunmak üzere birer idare-i muhâcirîn komisyonu teþkil
olunacak ve bunlarýn azâsý merkezlerde memûrîn-i muvazzafadan birer ve
meclis-i beledî azâsýndan kezâlik birer ve mahallî erkân ve mütehayyizânýndan
ve ashâb-ý hamiyyet ve iktidarýndan üçer ve dörder kiþiden mürekkeb olacak ve
icabýna göre mahalleri ketebesinden bu komisyonlar refâkatlerine bir veya iki
kâtib verilecekdir.
Üçüncü madde: Ýþbu komisyonlar her ne kadar vilâyât merkezlerinde
teþekkül edecek ise de asýl muhâcirîn ihrac olunan iskelelerde baþlýca þubeleri
bulunacak ve icab ve ihtiyaca göre muhâcirînin hîn-i vürûdlarýnda memûrîn ve
azâdan münasib olanlarý iskelelere gidecekdir.
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Dördüncü madde: Merkez-i vilâyâtdaki komisyonlara merbût olmak üzere
elviye ve kazâlarda dahi birer þube teþkil olunacakdýr. Elviye ve kazâlar þubeleri
umûr-ý tahririyesinde mahallî ketebesinden biri ve olamazsa mahalleri
hamiyyetmendân ahalisinden fahrî olarak diðeri tedârik ve istihdam kýlýnacakdýr.
Beþinci madde: Vilâyet dahilinde kâin kazâlara iskânlarý takarrür eden
muhâcirînin tayinât rûzmerrelerinin sûret-i tertib ve itâsý vesâir kâffe-i mevâddý bu komisyonlarda bi'l-müzâkere verilecek karara tevfikan icra kýlýnacaðýndan
umûr-ý muhâcirîne müteallik bi'l-cümle evrak bilâ tehir bu komisyonlara havale
olunacak ve bu makûle evrakýn komisyonlarda uzun uzadýya tehir etmesi ehemmiyet-i maslahata tevâfuk etmeyeceðinden vürûdu anda iktizâlarý ne ise hemen
bi'l-müzâkere verilecek karar derhal zeyl-i evraka ilâm ve iâde olunarak âdi
evrak bir günden ve mühim evrak dahi iki ve nihayet üç günden ziyâde komisyonlarda tevkif olunmayacak ve hîn-i müzâkerede azânýn ekseri mevcud bulunarak kararnâmeleri imza ve temhîr edilecekdir.
Altýncý madde: Muhâcirîn tayinâtý hükûmet-i mahalliyenin nezâret ve
komisyonlarýn vesâtat ve marifetleriyle itâ olunacaðýndan iþe hile ve hud‘a
karýþmamasýna fevkalâde itina ve dikkat olunacak ve her vilâyet mevâki‘ ve
ahvâl-i husûsiyesine göre iþbu tayinât husûsunu sû-i muâmelât altýndan kurtarmak üzere tedâbir-i müessire ittihâz eyleyecekdir.
Yedinci madde: Ýskân Komisyon ve þubeleri muhâcirîn hakkýnda evvela
müzâkerât ve teþebbüsâtýný hükûmet-i mahalliyeye beyân ile o vâsýta ile icraata
bakacaklar ve tehir vuku‘unda esbâb-ý mûcibe ve sahihasýný göstererek
Dersaâdet'de bulunan Muhâcirîn Ýdare-i Umûmiyesi'ne mürâcaat edileceklerdir. Eðer memûrlar bir iþde tehir görüp ve bulunduðu mevki‘in birinci
memûrundan tesrî‘ ve tesviye taleb edip de ýsgâ olunmadýðý veyâhûd her ne ise
iþ bi hakkýn tervic kýlýnmadýðý halde Ýdâre-i Umûmiye'ye mürâcaat vazifesini o
memûr icra etmemiþ olur ise kendisi taht-ý mes’uliyete alýnacakdýr.
Sekizinci madde: Memûrîn-i mûmâileyhim vülât-ý izâmýn ve sancak ve kazâ
komisyonlarý dahi mahalleri mutasarrýf ve kaymakamlýklarýnýn nezâret-i
muâvenetleri altýnda iþtigâl ve ifâ-yý vezâif eyleyecekleri gibi daire-i vilâyetde
iskân etdirilecek muhâcirînin vakt ü zamanýyla yerleþdirilerek esbâb-ý huzur ve
rahatlarýnýn istikmâli vesâilini istihsal etmek vazife-i esasiyesiyle mükellef
olduklarýndan vülât-ý izâm ve mutasarrýfîn-i kirâm ve kazâ kaymakamlýklarý ve
mecâlis-i mahalliye ve idare-i muhâcirîn komisyonlarý þubeleri dahi bu emr-i
ehemmin sekteden vikâyesiyle matlûb olan mevâdd-ý iskâniyenin bir an evvel
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istikrarýný teyide müttefikan ve müttehiden gayret ve imrâr-ý vakt eylemeyerek
bu matlabýn vakt ü zamanýyla hayyiz-i husûl ve fi‘le getirilmesine itina ve himmet edeceklerdir.
Dokuzuncu madde: Gerek memûrîn-i mûmâileyhimin ve gerek azâlar icabýna göre muhâcirîn iskân olunan mahalleri ve tahsis kýlýnacak araziden dolayý bir
gûne davâ ve nizâ‘ vuku‘unda ol araziyi ve verilmekde olan tayinâtý ve ahvâl-i
sâireyi muâyene ve tedkik ve icabýný kâideye tatbikan icra ile emr-i iskâný tatarruk-ý halelden vikâye zýmnýnda geþt ü güzâr edeceklerdir.
Onuncu madde: Memûrîn-i mûmâileyhim merkez-i vilâyâtda bulundukca
komisyonca cereyân edecek mevâd üzerine karar verilecek þeylerin vakt ü
zamanýyla icrasý husûsunda vülât-ý izâm ve mutasarrýfîn-i kirâm hazerâtýna
mürâcaata mecbur olduklarý gibi geþt ü güzâr edeceði mahaller muâmelâtý
hakkýnda dahi müþâr ve mûmâileyhim ile muhâberât-ý lâzýme icrasýna
mübâderet eyleyecek ve akrabasý bulunan muhâcirlerin mümkün mertebe bir
yerde yerleþdirilmeleri ve kurâ-yý mütecâvirede boþ kalan yerler olduðu halde
diðer karyelerden muhâcir celb ile oraya iskân kýlýnmalarý ve peder ve mâder ve
evlâd ve ýyâlden dûr olup kazâ veyâhûd livâ ve vilâyât-ý sâirede kalmýþlarý var
ise o makûlelerin kazâ ve kasabât ve kurâ-yý kadîmeleriyle esâmî ve þöhretlerinin ve kabilelerinin Dersaâdet gazeteleriyle ilân olunmak üzere buraya irsâline ve vilâyet gazeteleriyle dahi tab‘ ve ilânýna himmet ederek bunlarýn
mümkün mertebe yekdiðeriyle ictimâlarý esbâb-ý lâzýmesinin istihsal kýlýnmasý
husûslarýna ikdâm ve gayret eyleyecekdir.
On birinci madde: Gerek memûrîn-i mûmâileyhimin ve gerek komisyonlar
ve þubeler azâsýnýn geþt ü güzâr eyleyecekleri mahaller için saat hesabýyla iktizâ
eden harcýrahlarý Hazine-i celîlece mer‘îyü'l-icra olan nizamnâmeye tevfikan
hükûmet marifetiyle mahalleri emvâlinden itâ kýlýnacakdýr.
On ikinci madde: Merkez vilâyet komisyonlarýnýn iki yüz elli ve livâ
þubelerinin yüz elli ve kazâ þubelerinin yüz guruþa kadar þehriye masârýf-ý müteferrikalarý kabul olunabilecekdir.
ÝKÝNCÝ FASIL
(Mevâdd-ý þettâyý þâmildir.)
On üçüncü madde: Muhâcirîn hâneleriyle diðer mahalle nakl ü hareket
edememeleri ve bir maslahat ve ticaret zýmnýnda bir tarafa gideceklerin halleri
bi't-tahkik yedlerine mürûr tezkiresi verilerek tezkiresiz bir tarafa salýverilmemeleri husûslarýna ve þâyed hânesiyle beraber gitmiþ olanlar bulunur ise
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uðradýklarý mahallerde bi't-tevkif iâdelerine her tarafda dikkat olunacakdýr.
On dördüncü madde: Memûrîn-i mûmâileyhim bâlâda madde be-madde
beyân ve terkîm kýlýnan mevâddýn ahkâm-ý münderecesi vechile hareketi kendilerine vazife ve farîza-i zimmet bilerek gerek onlarýn ve gerek teferruât-ý
sâiresinin icrasý bahsinde dilhâh-ý âliye tevfik muâmele ve hareketle ibrâz-ý levâzým kâr-güzârîye sarf-ý rü’yet ve icabât-ý maslahat ve mevâki‘e göre daha sâir
tedâbir ittihâzýna lüzûm olduðu halde vülât-ý izâm hazerâtýyla bi'l-muhâbere
komisyonca onlarýn dahi iktizâlarýný icraya ikdâm ve gayret ve rýza-yý Bârî ve
âliye mugâyir hareketden mübâadetle ahvâl-i câriyeden pey der-pey bu tarafa
ma‘lûmât itâsýna müsâra‘at eyleyecekdir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
(Muhâcirîn sevkiyâtýna dairdir.)
On beþinci madde: Dersaâdet'den vesâir Memâlik-i Þâhâne sevâhilinden
vilâyâta sevk olunacak muhâcirînin iskân olunacaklarý yerlere vusûllerinde
iskân komisyonlarý ve þubeleri vâsýtalarýyla esâmî ve þöhret ve kazâ ve memleketlerini ve zükûr ve inâs ve sanatlarýný mübeyyin bir kýt‘a defteri tanzim
edilecek ve bunlarýn içinde ashâb-ý servetden olup da tayinât verilmeyenler ile
fakr-ý vifâkalarý cihetiyle tayinât itâ olunmaða ihtiyacý olanlarýn keyfiyetleri
esâmileri bâlâsýna þerh verilerek tayinât-ý lâzýmeleri dahi madde-i mahsûsasýnda gösterilen usule tevfikan hitâm-ý iskâna ve kendilerince tedârik-i taðayyüþe
iktidar hâsýl oluncaya kadar itâ olunacak ve hitâm-ý iskânda cümlesi bir defter
itibarýyla vukuât yürüdülerek mahallî idare komisyonundan yeniden muntazam
bir defter yapýlýp Dersaâdet Muhâcirîn Ýdare Komisyonu'na takdim olunacakdýr.
On altýncý madde: Muhâcirîn-i merkûmenin sevâhilden vapurlara ve bir
mahalden diðer mahalle hîn-i irkâb ve sevklerinde nakl u harekete muktedir
olamayacak derecede hasta olanlarý kesb-i âfiyet etdikden sonra sevk edilmek
üzere familya ve müteallikâtýndan istek edenleri dahi hastalarla alýkonularak o
makûlelerin sevki kafile-i ahîreye ta‘lîk edilecek ve þâyed mahallince bu bâbda
müþkilât zuhûr eder ve yalnýz hastalarýn tevkifiyle familyalarýnýn irsâline ihtiyac messeyler ise o hastalar ifâkat bulduklarý zaman familyalarýný suhûletle bulmak için hükûmet-i mahalliye tarafýndan resmî mühürle birer pusula yazýlacak
ve iþbu pusulaya mezbûr hastalarýn familyasý azâsýnýn hangi vapur ile hangi
mevki‘ ve iskeleye yani iskân olunmak üzere hangi vilâyete sevk olunduklarý
muvazzah olarak bi't-terkîm zâyi‘ olmayacak sûretde hastalarýn elbisesi içinde
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hýfz etdirilecek ve hîn-i ifâkatde mezkûr pusulayý hükûmet-i mahalliyeye bi'librâz kendisinin familyasý nezdine gönderilmesine hükûmet-i mahalliye tarafýndan itina ve himmet olunacakdýr.
On yedinci madde: Bir mevki‘ ve iskeleye sevk olunacak muhâcirînin imkân
müsâid olduðu kadar soðukdan ve sýcakdan muhâfazalarýna ve hiçbirinin açýkda ve hâl-i sefâletde kalmamalarýna gayret ve itina olunacaðý gibi muhâcirîn-i
merkûmenin iskelelere vusûlleri anýnda hangi kazâ derûnuna iskân olunacaklar
ise lâzým gelen araba ve hayvan ve araba bulunmayan yerlerde yalnýz lüzûmu
kadar hayvan tedârik ve bilâ tevakkuf ol kazâya sevk ve izâm olunarak hükûmet
merkezlerine vusûllerinde her mahalle gönderilecek muhâcirlerin o mahallin
nüfusuyla muvâzene olunup kaç hâneye ne kadar muhâcir isabet eyler ise ona
göre kendilerinin sûret-i müsâferetde bu hânelere yerleþdirilmesi lâzým gelecekdir.
On sekizinci madde: Bir iskele ve mevki‘e külliyetli muhâcirîn sevk ve ihrac
olunduðu ve o iskelenin merbût olduðu kazânýn araba ve hayvanâtý muhâcirîn-i
vâridenin nakliyâtýna kifâyet etmediði sûretde o kazâya civar olan diðer
kazâlardan dahi inde'l-iktizâ baþka vilâyet ve sancaklardan dahi hükûmet
memûrlarý yekdiðeriyle bi'l-muhâbere araba ve hayvanât cihetiyle nakliyâta
muâvenet etmeleri lâzýmeden bulunduðuna binâ’en muhâcirînin iskelelere
vürûdu anda idare komisyonu ve þubesi nüfus-ý vâride ile kazânýn mevcud araba
ve hayvanâtýný muvâzene ederek nakle kâfî olmadýðý mütehakkýk oldukda keyfiyet der-akab hükûmât-ý mahalliye memûrlarýna bi'l-ihbâr mahall-i
mütecâvireden lüzûmu mikdâr araba ve hayvan tedârik olunacak ve muhâcirînin esna-yý râhda hastalarý zuhûr eder ise yolda terk edilecekdir.
On dokuzuncu madde: Bir mahalden li-ecli'l-iskân diðer mahalle nakl olunacak muhâcirînin mikdâr-ý nüfuslarý ve bulunduklarý mahallerden yevm-i
hareketleriyle mahall-i iskânlarýna kaç günde varabilecekleri bilinip ona göre
teþebbüsât-ý lâzýmeye ibtidâr olunmak üzere muhâcirîn sevk ve hareket etdirilecek mahaller hükûmetleri taraflarýndan keyfiyet yevm-i hareketlerinde lâ-ekal
beþ-on gün mukaddem iskân olunacaklarý mahaller memûrlarýna iþ‘âr olunacaðý misillü bulunduklarý yerlerde dahi kendileri azîmete müheyyâ olarak
topluca bulunmak ve birlikde hareket ederek geride nüfus býrakýlmamak üzere
vakt-i hareket ve azîmetleri yevm-i hareketlerinden beþ gün mukaddem ol
mahaller memûrlarý tarafýndan ilân ve kalkacaklarý gün ve gidecekleri mahaller
tayin ve tefhîm olunacakdýr.
Yirminci madde: Bir mahalden diðer mahalle nakl ve irsâl olunacak muhâ152
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cirînin kafile sûretiyle gönderilmesi lâbüd ve lâzým olduðundan mesela yüz ve
daha ziyâde hânenin bir kafile itibarýyla hîn-i nakl ve izâmlarýnda mahall-i
iskânlarýna vusûllerine kadar ara yerde kaç kazâ var ise ehadühümâ âhara teslim kâidesini icra ve ilmuhaberini ahz ve avdet eylemek ve hýlâl-i râhda refah ve
huzurlarý esbâbýný istihsal ile tayinât yüzünden dahi sefâlet çekdirmemek üzere
beher kafileye hükûmet-i mahalliye cânibinden münasib birer memûr terfîk
olunacak ve civar kazâ ve karyelerden yol üzerine tayinât indirilecek ve bu
memûrlar on sekizinci maddenin fýkra-i âhiresinde beyân olunan hastagânýn
hýfz u siyânetini nazar-ý dikkat ve mütâlaa altýnda bulunduracakdýr.
Yirmi birinci madde: Muhâcirînin sevkiyât ve nakliyâtý hizmetine mahalleri
memûrlarý ve zabtiye neferâtý kifâyet etmediði halde eðer bulunabilir ise asâkir-i
nizâmiye-i þâhâne taraflarýndan ve þâyed bulunamaz ise esna-yý râhda ve
vardýklarý mahallerde hamiyyetmendân ahaliden ve iþe güce muktedir olanlardan icab eden zevâtýn memûrîn-i hükûmete muâvenet etmek üzere istihdamlarý
câiz olacak ve zevât-ý mûmâileyhim yirminci maddede beyân olunan kâideye
tevfik hareket eyleyecekdir.
DÖRDÜNCÜ FASIL
(Muhâcirîne itâsý iktizâ eden tayinât beyânýndadýr.)
Yirmi ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin on yaþýna kadar olanlarýna
yevmî yüzer dirhem ve ondan yukarýsýna yevmî yarýmþar kýyye nân-ý azîz tayini
itâ kýlýnacakdýr. Fakat bu tayinât zî-kudret ve ashâb-ý servetden olanlarýna verilmeyip bîkes ve erâmil ve aceze ve amel-mânde olanlara hasr ve tahsis edilecekdir ve verilen nân-ý azîzin mikdâr ve kemmiyeti ve mahallî fiyatý kayd u imlâ
olunarak beher mâh zîri mazbatalý defterlerinin kazâ þubelerinin tanzimiyle
kazâ meclislerinden ba‘de't-tasdik livâ þubelerine ve livâ þubelerinin kendi
defâtiri dahi beraber olduðu halde livâ idare meclisine itâ ile oradan yapýlacak
mazbata ile merkez vilâyet komisyonuna verilip oraca dahi ba‘de't-tedkik tasdik
kýlýndýkdan sonra makam-ý vilâyete teblið olunarak meclis-i idare-i vilâyetde
görüldükden sonra muâmelât-ý maliyesi yürüdülecek ve bu misillü þehriye cedvellerinin birer nüshasý da Dersaâdet Ýdare Komisyonu'na gönderilecekdir.
Yirmi üçüncü madde: Madde-i mahsûsasýnda gösterildiði vechile muhâcirîn-i merkûmenin iskân olunacaklarý mahallere vusüllerinde yapýlacak deftere
gerek tayinâtdan müstaðnî olacak derecede erbâb-ý iktidarlarý ve gerek sahihan
müstehakk-ý tayin olanlarý tahkik ve tefrik ile isimleri bâlâlarýna iþaret olunacakdýr ve bir dereceye kadar tayinâtýn erbâb-ý acz ve zarûrete verilebilmiþ
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olacaðýný temin ederek defter-i mezbûr kuyûduna riâyetle tayinât-ý mezkûrenin
idare-i muhâcirîn komisyonlarý ve þubeleri marifetleri ve marifet-i hükûmetle
itâsý lâzým gelir ise de þâyed içlerinde kudret-i maliye ve servet-i hâliyesini ketm
ile kendisini fakir sûretde gösterip tayinât ahzýna tenezzül etmiþ kimesnelerin
bulunabileceði melhûz olduðu gibi ahvâl-i ihtiyaciyesini memûrîn-i mahalliyeye
ifadeye muktedir olamamak ve söylemiþ ise de anlatamamak ve hâl-i servetden
hâl-i ihtiyac ve zarûrete tahavvül eylemek hasebiyle aç ve muhtac kalmýþ olanlarý da bulunabileceðinden zikr olunan komisyonlar ve þubeler bu bahsi gereði
gibi tahkik ve ta‘mîk ederek erbâb-ý yesârdan olduklarý muhakkak olan kesânýn
tayinâtý kat‘ ve sahihan ihtiyacât-ý zarûriyeleri müsbit olan aceze ve erâmil-i
zükûr ve inâsa itâsýna hasr-ý nazar-ý dikkat edecekdir.
Yirmi dördüncü madde: Muhâcirîn-i merkûme ziraat ve sanat ve ortakcýlýk
ve hizmetkârlýk gibi vâsýtalarla servet ve yesâra nâil olup da tayinât-ý
mezbûrenin kat‘ýna komisyonlarca lüzûm göründüðü zamana kadar usûl-i
muharrere mer‘îyyü'l-icra tutularak beyhûde yere isrâf ve telefât vuku‘una
mesað gösterilmeyecek ve þu kadar ki, inde't-tedkik ashâb-ý fakr ve ihtiyacdan
olduklarý komisyonlarca ve þubelerce tebeyyün eden efrâd-ý muhâcirîne verilmesi lâzým gelen tayinât için beher hâne sahibi yedlerine komisyon ve þubelere
mahsûs olan mühürler ile memhûr sergi sûretinde numûnesi vechile matbu‘
birer kýt‘a pusula itâ ve tayinât-ý mezkûre aynen veyâhûd râyic-i mahallîye tatbikan bedelen ifâ olunacakdýr.
BEÞÝNCÝ FASIL
(Muhâcirîne arazi ve levâzýmât itâsýný mutazammýndýr.)
Yirmi beþinci madde: Muhâcirînin kesret üzere vürûd ve sevkleri cihetle
mahallerine nakl ve îsâl kýlýnanlar def‘aten iskâný kâbil olamayacaðýna mebnî
evvel emirde kurâ ve kasabât-ý kadîmeye madde-i mahsûsasýnda beyân olunduðu üzre sûret-i müsâferetde taksimiyle her karye ve kasaba ahalisi kendi hissesine düþen muhâcirîni barýndýrmasý lâzýmdýr. Ekser kasaba ve karyelerde
arazi-i hâliye-i mîrîye ve metrûke ve mevkûfe bulunduðundan o misillü araziden muhâcirîn-i merkûmeye lüzûmu mikdâr yer irâe ve tahsis ve ahali-i karye
ve kasabanýn muâvenet-i umûmiyesiyle iskâna elveriþli hâneler inþâ olunub
tavtin ve iskân ve muhtac-ý iâne bulunan muhâcirîn edevât-ý çift vesâire tedârik
edinceye dek ortakcýlýk ve amelelik gibi þeylerde kullanýlarak veyâhûd ashâb-ý
kudret ve merhamet taraflarýndan sâir sûretle muâvenet kýlýnarak esbâb-ý
taðayyüþlerinin istihsaliyle zarûretden vikâye olunacaklardýr ve muhâcirîn-i
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merkûme kurâ ve kasabât-ý kadîmeye sýðmadýklarý halde arazi-i emiriye ve
hâliye ve mevkûfe ve metrûkeden iskâna elveriþli mahallerde îvâ ve tavtin edileceklerdir.
Yirmi altýncý madde: Muhâcir tamamýyla iskân olunsa ve muhtac olduklarý
levâzým ve eþya tedârik edilse bile ilk sene için kendilerini idare edecek sûretde
ziraat ve hýrâsete muktedir olamayacaklarýndan taraf-ý hükûmetden tefrik ve
irâe edilecek arazinin bir seneye mahsûs olmak üzere ahali-i kadîme
cânibinden açýlýp ve sürülüp tohumlarý ekdirilerek hâl-i müsâferetden ve senesi içinde ihtiyacât-ý vâký‘alarýný def‘e kifâyet edecek kadar mahsulata dest-res
olarak kendilerinin zarûret ve sefâletden kurtarýlmasýna memûrîn-i mahalliye
ve komisyonlar ve þubeler taraflarýndan fevka'l-had itina ve dikkat olunacakdýr.
Yirmi yedinci madde: Muhâcirîne verilecek tarlalar hâli veyâhûd mahlûl
arazi-i emiriye ve vakfiyeden olmak lâzým geleceði misillü madde-i mahsûsasýnda beyân olunan sûretle ziraat ve hýrâset etdirilecek ve müceddeden bir karye
ihdâs olunmak iktizâ eylediði sûretde mutlaka sulu yerlerde ve ormanlýklara
karîb mahallerde ve mümkün mertebe mürtefi‘ ve urzalý tepeler civarýnda intihâb olunmasýna baþkaca gayret edilecekdir.
Yirmi sekizinci madde: Vaktiyle hânesi çok olup da mu’ahharan harab
olmuþ veyâhûd zaten hânesi az bulunan karyelere muhâcir yerleþdirilecek
olmaðla iþbu muhâcirler için tedârik olunacak arazi bahsinde bir karyenin
ahvâl-i mâziye ve hâliyesi idare komisyonlarý ve þubeleri ve meclis-i idare-i
vilâyet ve livâ ve kazâ marifetleriyle bi'l-etraf tahkik ve tedkik olunarak sahibsiz veyâhûd hâli olduðu tahakkuk eden yerlerin muhâcirîn-i mevcudenin beher
nüfusuna arazinin kuvve-i nâbitesine ve mevki‘inin vüs‘atine ve bir hânenin
mikdâr-ý nüfusuna göre yirmi dönümden elli dönüme kadar sûret-i mütefâvitede itâsý câiz olacak ve iþbu arazi mecâlis-i merkûme ve tapu memûrlarý marifetleriyle bi't-taksim koçan verileceðinden bunlar için koçan ve tapu harcý alýnmayacak ve sûret-i taksimi ve ferâð ve intikal zuhûrunda muâmelât-ý sâiresi
Arazi Kanûnnâmesi ahkâmýna tevfikan icra kýlýnacakdýr ve bu husûslarda
mahallerince bir arýzaya ve müþkilâta tesadüf edilir ise Defter-i Hakanî
Nezâreti'ne mürâcaat lâzým gelecekdir.
Yirmi dokuzuncu madde: Muhâcirin için yapýlacak hânelerin kerestesinin
kat‘ý ve hâneler inþâsý emrinde kendilerinin ve kerestenin nakli husûsunda da
ahalinin istihdamlarýyla yekdiðerine muâvenet etdirilerek yapýlacak hânelerin
mahalleri ashâb-ý hamiyyet ve iktidarýnýn muâvenât-ý vatanperverâneleriyle
husûle getirilmesine çalýþýlacakdýr.
155

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

14:59

Page 156

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Otuzuncu madde: Her mahalde en ziyâde mahsul veren hububât her ne ise
mümkün olan yerlerde cânib-i hükûmetden yine bir seneye mahsûs olarak
tohumluk verilip ahali-i kadîme vâsýtasýyla zer‘ etdirilecek ve ziraatin sâir
ameliyât ve fi‘liyâtýnda muhâcirînin istihdam olunmasý gibi tedâbirin ittihâz ve
icrasý lâzým gelecekdir ve hububât-ý mezkûreden beher kilesi yirmi kýyye
itibarýyla muhâcirîn hâneleri nüfusunun kalabalýðýna göre beþ kileden on kileye
kadar tohumluk itâ kýlýnacakdýr.
Otuz birinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin kâffesinin mutlaka kurâ-yý
kadîmeye veyâhûd müceddeden inþâ olunacak köylere yerleþtirilmeleri lâzým
gelmeyip þehir ve kasaba kenar ve civarlarýnda hâli arazi olduðu halde oralarda
muhâcir iskân ve îvâ ve baþlýca yapýlan köylerde birer mescid ve birer mekteb
inþâ kýlýnacakdýr.
Otuz ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûmenin cümlesi ahsâb-ý ziraatden
olmayýp içlerinde hocalar ve ehl-i sanayi adamlar dahi bulunduðundan bu misillü hocalardan ehliyet ve istihkâký sabit olanlarýnýn imamet ve cihât-ý sâire tevcihiyle tatyîbleri ve icra-yý sanat etmek üzere þehirde ikâmetlerini arzu ederek
dükkân ve hân isticâr ve iþtirâsýna ve kalfa ve çýraklýk ile ahali-i esnafýn yanýna
girmeðe tâlib olanlar ve ashâb-ý servetden olarak þehirde temekkün etmesini
isteyenler olur ise haklarýnda cümle tarafýndan bezl-i himmet ve gayret ve
teshilât-ý lâzýme ve muâvenet-i mukteziye ifâ olunacakdýr.
Otuz üçüncü madde: Muhâcirler kendileri tayin olunan iskân mahallerine
azîmetden nükûl ederler ise bu misillü kendilerini idareye muktedir olmak
itibarýyla tayinât-ý yevmiyeleri verilmeyecek ve bunlardan hâl-i müsâferetde
bulunduklarý kazâlarda ve kazahâ-yý mütecâvirede çiftlik vesâire alýp da ikâmet
etmeðe arzu edenlere me’zûniyet verilecekdir.
Hâtime
Otuz dördüncü madde: Muhâcirînin iskân ve îvâlarý emrinde hazine-i celîleye þu hâl-i muzâyakasýnda tahmil-i masârýf edilmeyerek mahallerince kâbil ve
mümkün olabilen her türlü esbâb-ý mümkinenin taharrî ve istihsali husûslarýna
mahalleri memûrîn-i kirâmý ve ahali-i hamiyyetmendâný taraflarýndan himmet
buyurulacakdýr.
1304 / [1888-1889]
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KAFKASYA'DAN OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ EDECEK NÜFUSUN
ÖNCEDEN BÝLDÝRÝLMESÝ
Kafkasya'dan Osmanlý topraklarýna göç edecek dokuz bin yüz kiþinin hareketlerinden önce çocuk ve yetiþkin nüfus sayýlarý ile beraberlerinde
getirecekleri hayvan ve eþya miktarýnýn bildirilmesi
22 Ekim 1890

Bâb-ý Âlî
Daire-i Hariciye
Mektubi Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri;
Kafkasya ahalisinden Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek dokuz bin yüz
nüfusun ne sûretle sevk ve nakilleri icab eyleyeceði hakkýnda edilen vesâyâya
cevaben bunlarýn ne vakit ve ne cihetle sevk olunacaklarýný ve muhâcirînin
dokuz bin sekiz yüz elli altý kiþiden ibaret olup bu ise evvelce kararlaþtýrýlan
mikdârdan yedi yüz elli kiþi fazla idüðini ve bunlarýn dahi kabulü temenni olunmakda olduðunu müþ‘ir Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'nden alýnan telgrafnâme
üzerine Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle cereyân eden muhâbereyi
þâmil tezkire-i âcizî leffen irsâl kýlýnmýþ ve zeylinde muharrer cevabda gösterildiði vechile mârru'z-zikr dokuz bin yüz nüfusun hareketlerinden evvel adedi nüfusuyla beraber sýgar ve kibârýnýn ve hayvanât ve eþyalarý mikdârýnýn iþ‘âr
edilmesi hakkýnda telgrafla sefâret-i müþârünileyhâya vesâyâ-yý lâzýme icra
edilmiþ olup karar-ý mesbûk haricinde bulunan yedi yüz elli kiþinin kabulleri
hakkýnda ittihâzý lâzým gelen muâmelenin âcilen inbâsý menût-ý himem-i aliyye-i
nezâret-penâhileri bulunmuþ olmaðla emr u fermân hazret-i men lehü'lemrindir.
Fî 5 Rebîülevvel sene 1308 ve fî 7 Teþrin-i evvel sene [1]306
Hariciye Nâzýrý
Ýmza
[Mehmed Said]
*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Dahiliye
Mektubi Kalemi
Aded: 955
Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-Penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya'dan hicret etmek üzere bulunan dokuz bin yüz nüfus muhâcirînin
vürûdlarýnda mevâki‘-i iskâniyeye sevk olunmak üzere vapur navlý vesâire gibi
masraflarýna mukâbil lâzým gelen mebâliðin lüzûm ve sûret-i tesviyesi diðer
tezkire-i âcizânemle ifade ve izbâr kýlýnmýþdý. Bu kere Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'nden alýnýp melfûfatýyla ma‘an takdim kýlýnan tezkirede muhâcirîn-i
merkûmeye mahallince yedi yüz elli kiþi daha iltihak ve inzimâm ederek bunlarýn dahi kabulleri Rusya Hükûmetince iltimas olunmakda olduðu Petersburg
Sefâret-i Seniyyesi'nden iþ‘âr edildiði gösterilmiþ ve nüfus-ý merkûmenin de
kabulleri zarurî olarak vürûdlarýnda diðerleriyle beraber li ecli'l-iskân mahall-i
mürettebeye sevk ve nakl olunmak üzere meblað-ý mebhûsün-anhânýn sürat-i
tesviyesi zýmnýnda icab-ý hâlin ifâ ve taraf-ý âcizîye emr u inbâsý menût-ý
müsâade-i aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhileri bulunmuþ olmaðla ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 8 Teþrin-i evvel sene [1]306
Nâzýr-ý Umûr-ý
Dahiliye
Münir
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri;
Kafkasya'dan hicret etmek üzere bulunan dokuz bin yüz nüfus muhâcirîne
mahallince yedi yüz elli kiþi daha iltihak ve inzimâm ederek bunlarýn dahi kabulleri Rusya Hükûmetince iltimâs olunmakda olduðu Petersburg Sefâret-i
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Seniyyesi'nden iþ‘âr edildiðine dâir Hariciye Nezâret-i Celîlesi tezkiresinin melfuflarýyla gönderildiði ve nüfus-ý merkûmenin kabulleri zarurî olarak vürûdlarýnda diðerleriyle beraber li ecli'l-iskân mahall-i mürettebeye sevk ve nakl
olunmak üzere sefâret-i seniyyelerinin tesviyesi ifadesini hâvî Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nin tezkiresi arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla mezkûr yedi yüz elli nefer
muhâcirînin dahi kabulleri husûsunda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý
hazret-i hilâfet-penâhi þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi infâz
edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 7 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 9 Teþrin-i evvel sene [1]306
Sadrâzam
Kâmil

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfatýyla manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahi
þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 8 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 10 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [22 Ekim
1890]
Serkâtib-i hazret-i þehriyâri
Süreyya
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MUHACÝR KÖYLERÝNÝN FENNÎ HARÝTA VE RESÝMLERE UYGUN
OLARAK KURULMASI
Muhâcir köylerinin kurulmasý esnasýnda binalarýn yapým ve yerleþiminin fenne
uygun olmasý, birinci derecede caddelerle þehirlerden gelecek yollarýn
geniþliðinin yirmi metreyi bulmasý ve köy meydanlarýnýn geniþ tutulmasý
husûslarýnýn Þûra-yý Devlet'te kararlaþtýrýlan harita ve
resimlere uygun olarak yaptýrýlmasý
18 Mayýs 1891

Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi'ne
Dahil-i vilâyetde teþkil edilen muhâcir köylerinin hâneleri hýfz-ý sýhhate
mugâyir ve dayanýksýz ve katlarý dahi gayet dar ve intizamsýz yapýlmakda ve
köylerce elzem bulunan meydanlar býrakýlmamakda olduðundan bahsile
ba‘demâ teþkil edilecek karyelerin ve inþâ kýlýnacak hânelerin ne þekil ve
sûretde yapýlmasý lâzým geleceðine dâir tanzim etdirilen iki kýt‘a harita ve
resmin birer nüshasýnýn irsâl kýlýndýðý beyânýyla istifsâr-ý muâmeleyi hâvî vârid
olan tahrirât-ý Aliyye-i dâverileri Þûra-yý Devlet'e lede'l-havale mezkûr harita
ve resimlere tatbikan karyelerin tesis ve teþkili ve teferruâtýyla ebniyesine aid
taksimâtýn icrasý fenne muvâfýk olduðu gibi birinci derece caddelerle þehirlerden gelecek yollar arzýnýn yirmi metreye iblâðý ve karye meydanýnýn dahi tevsî‘i
icab edeceði anlaþýlmýþ olduðundan tesisât ve inþaatýn ba‘demâ þu tarifâta ve
mezkûr harita ve resme tevfikan icrasý husûsunun savb-ý âlî-i dâverilerine iþ‘ârý
Dahiliye Dairesi'nden kaleme alýnýp sûreti bâ buyruldu-yý âlî tevdi‘ buyurulan
mazbatada gösterilmiþ ve mezkûr resim ve harita leffen irsâl kýlýnmýþ olmaðla
ber mûceb-i irâde-i aliyye mûcebince iktizâsýnýn ifâsýna himem-i aliyye-i
âsafâneleri derkâr buyurulmak bâbýnda.
Fî 9 Þevval sene 1308 ve fî 6 Mayýs sene [1]307 / [18 Mayýs 1891]
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DH. MKT, 1833/109
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ÖLEN MUHACÝRLERÝN GERÝDE BIRAKTIÐI EVLERÝN KÝME VERÝLECEÐÝ
Ýskân edildikten sonra on yýl geçmeden vefat eden muhâcirlerden kalan
evlerin vârisleri diðer evlerde oturuyorlar ise bu evlerin açýkta kalan
veya en çok ihtiyacý olan muhâcirlere verilmesinin gerektiði
24 Aralýk 1891

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Emr-i iskânlarý on seneye bâlið olmaksýzýn vefat eden muhâcirînden kalan
hânelerin bunlarýn diðer hânelerde sâkin vârislerine mi intikal edeceði yoksa
henüz iskânlarý icra olunamayan muhâcirîne mi itâsý lâzým geleceði istifsârýna
dâir Manastýr Vilâyeti'nden alýnan telgrafnâme leffen tesyîr kýlýndý. Bu hâneler
iâne ile yapýlýp derûnlarýna iskân edilen muhâcirîne tasarruf senedi verilmemiþ
olmasýna ve muhâcirîn-i merkûmeden fevt olanlarýn veresesi diðer hânelerde
sâkin ise müteveffâdan kalan hânenin açýkda bulunan ve en ziyâde ihtiyacý olan
muhâcirîne verilmesi lâzým geleceðine nazaran bu bâbda vâki‘ olacak mütâlaa-i
aliyye-i dâverilerinin izbâr buyurulmasý bâbýnda.
Fî 22 Ca. sene [1]309 ve fî 12 Kanûn-ý evvel sene [1]307 / [24 Aralýk 1891]
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KUBAN MUHACÝRLERÝNÝN ARPA VE BUÐDAY BEDELÝ ÝSTEKLERÝ
Mecidiye Kazâsý'nýn Setme semtinde bulunan Kuban muhâcirleri için gereken
buðday ve arpa bedelinin ödenmesine izin verildiði
25 Ocak 1899

32

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i Me’âli
Bu sene mahsulün fýkdânýndan dolayý zahîreye muhtac bulunan Mecidiye
Kazâsý'nýn Setme mevki‘inde sâkin Kuban muhâcirleri için ta‘vizan itâsýna
lüzûm görünen iki bin dört yüz kile hýnta ve yüz altmýþ kile þa‘ir bedeli olan otuz
altý bin altý yüz altmýþ guruþun havalenâmesinin irsâli Ankara Vilâyeti'nden
bildirildiðine ve icra-yý icabýna dair Dahiliye Nezâreti'nin 9 Ramazan sene
[1]316 tarihli tezkiresi kýrâet olundu.
Kararý
Sûret-i iþ‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin muharrerü'l-mikdâr hýnta
ve þa‘ire muhtac olduklarý ve bunlarýn bedeli otuz altý bin altý yüz altmýþ guruþdan ibaret bulunduðu anlaþýlmýþ ve bu misillü ihtiyaclarý tahakkuk edenlere
ta‘vizan zahîre itâsý mesbûk bulunmuþ olduðundan sâlifü'z-zikr hýnta ve þa‘irin
bi'l-mübâyaa gelecek sene mevsim hasadýnda aynen veya bedelen alýnmak
üzere kefâlet-i müteselsile ile muhâcirîn-i merkûmeye ta‘vizan itâsý zýmnýnda
vilâyet-i mezkûreye me’zûniyet itâsýnýn Dahiliye Nezâreti'ne havalesi ve Maliye
Nezâreti'ne de ma‘lûmât itâsý tezekkür kýlýndý.
Meclis-i Vükelâ azâlarýnýn imzalarý
Fî 13 N. sene [1]316 fî 13 Kânûn-ý Sâni sene [1]314 / [25 Ocak 1899]
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MUHACÝR ÝSKÂNI KONUSUNDA KAPSAMLI BÝR KANUN TASARISI
HAZIRLANMASI
Rusya'nýn Daðýstan ve diðer bölgelerinden birçok muhâcirin þehbenderliklerce pasaportlarý vize edilmeksizin göç ettikleri veya göçe hazýrlandýklarý bildirildiðinden; Rusya'dan Kars ve Novoroski'ye gelen ve Kafkasya'dan Daðýstan ve Çerkesistan taraflarýndan gelecek olan muhâcirlerin geliþi güzel
Osmanlý topraklarýna girmeleri hem kendilerini hem de Osmanlý idaresini güç durumda býrakacaðýndan, diðer devletlerin özellikle Rusya'nýn
göç husûsunda uyguladýklarý kanûnlar incelenerek antlaþmalar
çerçevesinde uyulmasý gereken kurallarý tesbit etmek üzere
etraflý bir kanûn layihasýnýn hazýrlanmasý gerektiðini ifade eden Meclis-i Vükelâ mazbatasý

33

5 Aralýk 1901

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i Me’âli
Rusya'nýn Daðýstan taraflarýndan ve cihât-ý sâiresinden bir çok muhâcirîn
Memâlik-i Þâhâne'ye hicret etmek üzere olup bunlarýn mürâcaat etdikleri
þehbenderhânelerce pasaportlarý vize edilmemekde ise de bazýlarý ona da bakmayarak mütehheyyi-i hicret olduklarý Hariciye Nezâreti iþ‘ârýndan anlaþýldýðý ve
hudud-ý hakanî civarýna o kabilden bir hayli muhâcirîn geldiði dahi Erzurum
Vilâyeti'nden bildirildiði beyânýyla bu bâbda bir karar ittihâzý muktezâ-yý irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhiden idüðini mübellið tezkire-i husûsiye ol bâbda
Hariciye ve Dahiliye nezâretleriyle Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci
Azâlýðý'ndan tevârih-i muhtelife ile vârid olan tezâkir takýmýyla kýrâet olundu.
Kararý
Salifü'l-beyân tezkire-i husûsiyede bundan birkaç sene evvel Rusya dahilindeki Ermenilerin bir takýmý gûyâ fi'l-asl Memâlik-i Þâhâne ahalisinden olmak dâîyesiyle bizim tarafa hicrete kýyâm etmeleri üzerine merkûmunun keyfiyet-i hicretleri ve o zaman Hariciye Nezâreti'ne Rusya Sefâreti'nden itâ edilen bir defter-i
mufassal müfâdýndan dahi anlaþýlacaðý üzere külliyet-i nüfuslarý Rusya Hükûmeti
tarafýndan Hükûmet-i Seniyye'ye iþ‘âr edildikde bu Ermenilerin Memâlik-i
Þâhâne ahalisinden olmalarý müsteb‘ad ve içlerinde evvelce bizim tarafda bulu183
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nanlar olsa bile onlarýn da bir takým harekât ve teþebbüsât-ý fesâd-cüyâne ile
âlûde olarak pençe-i adaletden tahlis-i girîbân için Rusya dahiline firar etmiþ
kesândan ibaret olacaðý kaviyyen melhûz olduðundan merkûmûnun Memâlik-i
Þâhâne'ye men‘-i hicretleri hakkýnda ifâ kýlýnan teþebbüsât-ý lâzýme neticesinde
merkûmûn Ermenilerin bu tarafa hicretlerinin men‘i hükûmet-i müþârünileyhâca katiyyen taht-ý karara alýnmýþ ve Hükûmet-i Seniyye'ye karar-ý vâki‘ resmen
teblið edilmiþ olduðundan bahisle bunlardan mâ-adâ hicrete teþebbüs eden
ahalinin ise gerek pasaportlarýný vize etdirmiþ gerek etdirmemiþ olsun böyle hod
be hod ve gayr-ý muntazam bir sûretde Memâlik-i Þâhâne dahiline gelmeleri
münasib ve câiz olamayýp çünkü herhangi memleketden olur ise olsun diðer bir
mahalle hicret edecek kesânýn hareketlerinden mukaddem keyfiyet-i hicretleri
hükûmeteyn arasýnda kararlaþdýrýlmak ve mikdâr-ý nüfus ve mahall-i vürûdlarý ve
sûret-i hareketleri hicret edecekleri memleketin hükûmetine resmen bildirilmek
ve kendileri tarafýndan o hükûmetin tâbiiyyeti kabul edilmek kavâid-i mer‘iyyeden olduðu ve bunun hilâfýna olarak bir takým muhâcirînin hod be hod bir tarafa
gelmeleri ol memleketin inzibât ve intizamýný ihlâl edeceði gibi esasen hicretleri
taraf-ý hükûmetden kabul edilerek kendilerinin iskân ve îvâlarýna kâbil arazi ihzâr
edilmeden evvel muhâcerete ibtidâr eylemeleri muhâcirînin periþanilerini müeddî olmak gibi ayrýca bir mahzûru dahi müstelzim olacaðýndan ve binâenaleyh
Ermenilerden mâadâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
kabulü esasen devletce tasvib olunduðu halde Rusya Hükûmeti'yle bi'l-muhâbere
mikdâr-ý nüfuslarý ve mahall-i vürûdlarý sûret-i sahihada anlaþýlmak ve tâbiiyyet-i
Saltanat-ý Seniyye'yi kabul ederek ahkâm-ý kavânîn ve nizâmât-ý devlete tamamen
teba‘iyyet eyleyecekleri taht-ý temine alýnmak ve bir tarafdan da iskân ve îvâlarý
için arazi-i münasibe bulunmak lâzým geleceðinden bu bâbda ona göre ittihâz-ý
karar ile bir takým mehâzire meydan býrakýlmamasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i
seniyye-i cenâb-ý cihân-dârî iktizâ-yý celîlinden idüði teblið ve izbâr olunmasýna ve
Hariciye Nezâreti'nin tezkireleri me’âlinde Rusya'dan Kars ve Novoroski'ye gelen
muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin karar-ý mesbûk vechile yalnýz bir defalýk olarak tâbiiyyet-i
Devlet-i Aliyye'yi kabullerinin tefhîmiyle kendilerinden Rus pasaportunu almak
ve yedlerine Osmanlý pasaportu vermek ve bunlarla Rus topraðýndan çýkarmak
ve Rusya Devleti'nin müsâade-i mahsûsasý olmadýkca hükûmât-ý mahalliyeye
kaydlarýný terkîn etdirmek kâbil olmadýðý Novoroski Þehbenderliði'nden
bildirildiði ve Kafkasya'nýn Daðýstan ve Çerkesistan taraflarýnda bulunup birer
bahâne ile Memâlik-i Þâhâne'ye hicret arzusunda olanlara dahi ol vechile pas-
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aport itâsýyla Osmanlý tâbiiyyetini ihrâz etdiklerini iddiâ etmek kezâlik kâbil ve
bilâhare gelecek muhâcirîne þâmil olmadýðý misillü bir takým acezenin istihsal
eyledikleri pasaportlarla hicreti kâbil-i icra zannederek dûçâr-ý periþanî olacaklarý cihetle beyhûde pasaport almalarýnýn hafiyyen ahali-i Ýslâmiye'ye sûret-i
münasibede tefhîm olunmasý ve altý yüz Çerkes muhâcirîninin Erzurum'a azîmet
için pasaportlarýnýn vizesi talebinde olduklarý Kars Baþþehbenderliði'nden iþ‘âr
kýlýndýðý beyân ve izbâr ve Dahiliye Nezâreti'nin tezkirelerinde dahi bazý
mahallere gelmiþ olan muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin periþan bir halde bulunduklarýndan bahisle bunlar ile usûl-i müttehize haricinde gelecek emsâli muhâcirîn haklarýnda olunacak muâmele istifsâr kýlýnmýþ ve komisyon-ý mezkûr birinci
azâlýðýnýn tezkireleri müfâdý ise muhâcirîn-i merkûmenin evvel emirde mikdâr-ý
nüfuslarý bi't-tahkik hicretleri ve tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'ye duhûlleri ve iskân
olacaklarý mahaller ve sûret-i sevk ve iskânlarý husûsunun takarrüru bâ irâde-i
seniyye-i mülûkâne müttehiz olan karar icabýndan olup hilâf-ý karar gelenlerin
iâdesi hakkýndaki karar ve iþ‘ârýn sûret-i icraiyesi ile cihet-i imkânýnýn musarrah
olmadýðý merkezinde bulunmuþdur. Keyfiyet lede'l-müzâkere muhâcirîn-i
merkûmenin böyle vatan-ý aslîlerini terk ile ve külliyetle Memâlik-i Þâhâne'ye
vürûdlarý Rusya Hükûmeti'nin ma‘lûmâtý ve rýzasý tahtýnda olmasý lâzým geleceðine mebnî ba‘de'l-iskân ne hükûmet-i mezkûrenin bunlarý himâyeye ve ne de
muhâcirîn-i merkûmenin tâbiiyyet-i asliyelerini iddiâya hak ve salahiyetleri olmamak lâzým gelir ise de bunlarýn böyle hod be hod Memâlik-i Mülûkâne'ye
muhâceretleri hem kendilerinin sefâlet ve periþanîlerini hem de idarece bir takým
tekellüfât ve müþkilâtý mûcib olmakda olduðu cihetle þimdiye kadar gelmiþ bulunan muhâcirlerin husûsât ý iskâniye vesâiresi baþkaca mütâlaa olunmak üzere
evvel emirde bu misillü muhâceret hakkýnda devletce yapýlacak muâmelâta dair
bir kanûn vaz‘ý lâzýmeden olduðu gibi Rusya Devleti ile de bi'l-müzâkere bir itilâf
husûlü mümkün göründüðünden evvel emirde muhâceret husûsunda düvel-i
sâirenin ve bilhassa Rusya Devleti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî olan
kavânîn ve nizâmât-ý dahiliyelerine dair ahz-ý ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-ý
ahdiyeye ve bizce icrasý lâzým gelen muâmeleye dair istiþâre odasýnca etraflý bir
kanûn layihasý yapýlarak irsâli husûsunun Hariciye Nezâreti'ne havalesi tezekkür
kýlýndý.
23 Þaban [1]319 fî 21 Teþrin-i sâni [1]317 / [5 Aralýk 1901]
Meclis-i Vükelâ azâlarýnýn imzalarý

185

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:29

Page 186

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

186

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:30

Page 187

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

MV, 103/27
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34

OSMANLI TOPRAKLARINA GÖÇ EDENLER HAKKINDA ALINACAK
ÖNLEMLER
Sivas Vilâyeti'ne gelen Daðýstan muhâcirleriyle Rusya'nýn diðer bölgelerinden
göç edenlerin iskân ve yiyecek-içecek masraflarý karþýlýðý için pul bedelinden harcanmasý için alýnan karar üzerine, Padiþahýn görüþleri
doðrultusunda Osmanlý topraklarýna bundan böyle gelecek
olan muhâcirler de göz önüne alýnarak tedbirler
alýnmasýna dair Meclis-i Mahsûs tarafýndan
hazýrlanan mazbatanýn takdimi
11 Aralýk 1901

Bâb-ý Âlî
Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
2470
Atûfetli efendim hazretleri,
Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden Daðýstan muhâcirleriyle Rusya'nýn cihât-ý
sâiresinden muhâceret edenlerin masârýf-ý iskâniye ve iâþelerine dair Meclis-i
Mahsûs-ý Vükelâdan tanzim ve takdim kýlýnan mazbata üzerine Memâlik-i
Þâhâne'ye vürûd edecek muhâcirin hakkýnda ittihâzý lâzým gelen tedabîri hâvî
þeref-sâdýr olup tezkire-i husûsiye-i atûfîleriyle teblið olunan emr u fermân-ý hikmet-beyân-ý hazret-i Hilâfet-penâhî muktezâ-yý celîlesine tevfikan meclis-i
mezkûrda cereyân eden müzâkerâtýn neticesini mutazammýn kaleme alýnan mazbata melfûfleriyle arz ve takdim olmakla ol bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Padiþahî þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý âlîsi infâz edileceði
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 30 Þaban sene [1]319 / fî 28 Teþrinisanî [1]317
Sadrâzam
Said

*
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Bâb-ý Âlî
Meclis-i Mahsûs
2470
Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden üç yüz altmýþ iki nüfus Daðýstan muhâcirlerinin ve muahharan Rusya'nýn cihât-ý sâiresinden muhâceret edenlerin gelecek vakt-i hasadýna kadar iâþeleri masârýfý ve tohumluk zahîre bedeli ve
hânelerinin masârýf-ý inþâiyesiyçün tesviyesi taleb olunan 899.100 guruþun
karþýlýðý olan pul esmânýndan sarfýna me’zûniyet itâsý hakkýnda meclis-i bendegânemizden tanzim ve takdim olunan mazbata üzerine Rusya'dan gelecek
muhâcirînin evvel-emirde iskân olunacaklarý mahaller kararlaþdýrýlýp ve usuli
vechile tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul edip ve mikdâr-ý nüfusu anlaþýlýp bi'listizân irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî þeref-sudûr buyurulmadýkca hicret ve
kabul-i muâmelesinin vâki‘olmamasý emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfetpenâhî iktizâ-yý âlîsinden olmasýyla keyfiyetin müzâkeresi emr u fermân buyurulmuþ ve bunlarýn kabulü esasen devletce tasdik olunduðu halde Rusya
Hükûmeti'yle bi'l-muhâbere mikdâr-ý nüfuslarý ve mahall-i vürûdlarý sûret-i sahihada anlaþýlmak ve tâbiiyyet-i Saltanat-ý Seniyye'yi kabul ederek ahkâm-ý kavânîn
ve nizamat-ý devlete tamamen tebaiyyet eyleyecekleri taht-ý temine alýnmak ve
bir tarafdan da iskân ve îvâlarý için arazi-i münasibe bulunmak lâzým geleceðine
göre bu bâbda bir karar ittihâzýyla bir takým mehâzire meydan býrakýlmamasý 7
Þaban 319 tarihli tezkire-i husûsiye ile teblið olunan irâdât-ý seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî cümle-i celîlesinden bulunmuþ olmasýna mebnî ol bâbda vâki‘
olan iþ‘âra cevaben Dahiliye Nezâreti'nden ve Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý
Âlîsi Birinci Azasý Rýza Paþa tarafýndan vârid olan tezâkir miyâne-i bendegânemizde kýrâet ve mütâlaa olundu.
Me’âl-i iþ‘ârâtýna nazaran muhâcirîn-i merkûmenin kâffesi müslim olup üç
sene zarfýnda Trabzon ve Canik ve Erzurum tarîklarýyla maa-aile hicret eyledikleri ve bir kýsmý Dersaâdet'e bi'l-vürûd li-ecli'l-iskân Suriye ve Konya ve Ankara
vilâyetlerine izâm kýlýnan muhâcirinden olarak oralardan buraya geldikleri ve
henüz iskân olunamayan kýsmý müsâfereten ahalî-i kadîme-i Ýslâmiye
karyelerinde sâkin olup kýsmen muâvenet-i ahali ve kýsmen hükûmetden itâ olunan tayinât ile iâþe edilmekde olduðu ve Memâlik-i Þâhâne'ye hicret eden
bilumûm muhâcirîn misüllü yedlerinde terk-i tâbiiyyete dair evrak-ý resmiye yok
ise de usûl-i müttehize vechile iskelelerde yedlerindeki pasaportlar alýnmakda
olduðu gibi kýsm-ý küllisinin nüfusu bi't-tahrir tezkire-i Osmaniyeleri itâ kýlýndýðý
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anlaþýlmýþ ve bunlardan baþka Rusya'dan gelen muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin sûret-i
iskân ve iâþeleri husûsu ekser-i vilâyât-ý þâhâneden istisfâr olunmakda bulunmuþ
olmakla icab-ý keyfiyet müzâkere olundu.
Emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-yý âlîsinden olduðu
vechile Memâlik-i Þâhâne'ye hicret arzusunda buluna ahalî-i Ýslâmiye'nin evvelemirde mikdâr-ý nüfuslarý bi't-tahkik hicretleri ve tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'ye
keyfiyet-i duhûlleri ve iskân olunacaklarý mahaller ile sûret-i sevk ve iskânlarý bi'letraf karar-gîr oldukdan ve bi'l-istizân irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî þerefbuyuruldukdan sonra Memâlik-i Þâhâne'ye kabul-i muhâceretleri icab-ý maslahatdan ve bu bâbda Rusya Devleti'yle bi'l-müzâkere bir itilâf husûlü dahi mümkinâtdan göründüðünden ba‘demâ vürûd edecek muhâcirîn-i Ýslâmiye husûsunda düvel-i sâirenin ve bilhassa Rusya Devleti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî
olan kavânîn ve nizâmât-ý Dahiliyelerine dair ahz-ý ma‘lûmat ile onlara ve ahkâm-ý
ahdiyeye ve bizce icrasý lâzým gelen muâmeleye dair Ýstiþâre Odasý'nca etraflý bir
kanûn layihasý yapýlarak irsâli Hariciye Nezâreti'ne havale edilmekle vürûdunda
meclis-i bendegânemizce bi't-tedkik arz-ý huzur-ý âlî kýlýnacaðý ve þeref-sâdýr olacak irâde-i seniyye-i hazret-i Mülûkâne mantûk-ý münîfine tevfikan muâmele-i
lâzýme icra edileceði derkâr bulunmuþ olup maamâfîh þimdiye kadar Memâlik-i
Þâhâne'ye gelip zîr-i cenâh-ý Hilâfet-i Uzmâ'ya dehâlet ve iltica etmiþ olan muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin iâdelerinde adem-i imkân ile beraber kabulleri muktezâ-yý
þân-ý mekârim-niþan-ý âlî bulunmasýna mebnî bunlarýn sâye-i inâyet-vâye-i
hazret-i Hilâfet-penâhî'de bir an evvel iskân ve îvâlarýyla bulunduklarý hâl ve
sefâlet ve periþanîden istihlaslarý ve ba‘demâ vürûd edecek muhâcirîn haklarýnda
nizâm-ý mahsûsla kararlaþdýrýlmasý lâzým gelen usûl ve þerâit-i cedîdeye ittibâ
kýlýnmasý ve muhâcirîn-i mevcudenin gerek Sivasca ve gerek mahall-i sâirece
iskân ve iâþe vesâir ihtiyaclarý için lüzûm gösterilen mübremü'l-ifâ masârýfýn usûl
ve emsâli vechile tesviyesi lâzýmeden bulunmuþ olmakla vilâyât ile bi'l-muhâbere
evvel-emirde seri‘an mahall-i iskânlarýna sevk ve izâm ile bir an evvel yerleþdirilmeleri husûsunun Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'ne ve Dahiliye
Nezâreti'ne ve bu yolda vuku‘ bulacak masârýfýn tesviyesi maddesinin dahi Maliye
Nezâreti'ne havalesi tezekkür ve tensib edilerek evraký leffen arz ve takdim
kýlýndý ise de ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimindir.
Fî 30 Þaban sene [1]319 / fî 28 Teþrin-i sâni sene [1]317 [11Aralýk 1901]
Sadrâzam
Mehmed Said
ve Meclis-i Mahsûs azâlarýnýn mühürleri
190

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:32

Page 191

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

191

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:33

Page 192

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

192

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:34

Page 193

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Y. A. Res, 114/102_1-2
193

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

15:34

Page 194

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

ORMANLARIN ÇEVRESÝNE MUHACÝR ÝSKÂN EDÝLMEMESÝ
Orman içlerine ve çevresine muhâcir iskân edilmemesi husûsunda Padiþah
emri bütün vilâyetlere teblið edilmesine raðmen Trabzon'un Ordu kazâsýndaki yerlerini terk ederek Kastamonu'ya gelen birkaç yüz kiþilik muhâcirin
Bolu'nun en önemli ormanlarýna yerleþtirildikleri þikayeti üzerine; mutasarrýflýða baðlý kaymakamlýklarca bunlar orman dýþýna çýkarýldýklarý
halde Bolu mutasarrýfýnýn göz yummasýyla çýkarýlmayan ve
Düzce ormanlarýnda defalarca yangýn çýkaran muhâcirlerin bir an önce orman dýþýna nakledilmeleri

35

11 Þubat 1902

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Kastamonu Vilâyet-i Behiyesi'ne
Demiryolu'nun Konya Vilâyeti dahilinden geçmekde olduðu mahallerin
esbâb-ý umrânýna dair ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Hilâfetpenâhi sebk eden istizâha cevaben vilâyet-i mezkûre valisi devletlü paþa hazretlerinden alýnan cevabýn ormanlara müteallik fýkrasý hakkýnda sebk eden tebliðe
Orman ve Meâdin ve Ziraat Nezâret-i Celîlesi'nden gelen cevabda Memâlik-i
Þâhâne'deki ormanlar vaktiyle pek çok tahribata uðradýlýp birkaç seneden
muhâfazasýna itina olunmakda ise de tapu memûrlarýnýn memnû‘iyet-i kat‘iyyeye karþý binlerce belki yüz binlerce dönüm mîrî ormanlarýna hakk-ý karar
sûretiyle vesâir türlü hile ve desîselerle senedler vererek ormanlarý eyâdî tasarruf ve tahribe tevdi‘ etmekde olmalarý ve bu senedlerin tedkik-i senedât talimâtýna mugâyir olarak devâir ve mehâkimce nazar-ý itibara alýnmasý ve her
dairenin vâridât ve masârýf büdceleri mevcud ve Tersane ve Tophâne'ye bile
meccânen kereste itâsý Orman nizamnâmesinin fasl-ý mahsûs ile memnû‘
olduðu halde harîk-zedegâna ve þose yapýlan köylere ve demiryollarýna vesâir
mahallere meccânen kereste verilmesine müsâade olunmasý ve Ereðli kömür
madenleri hakikatde ecnebi bir kumpanyanýn menfaatine iþledildiði halde
Kastamonu'nun en mühim ormanlarýnýn irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfetpenâhî'ye mugâyiren ve bunca iþ‘ârâta raðmen mezkûr maden memûrlarý
tarafýndan zabt ve tahrib edilmesi ve ormanlarýn derûn ve civarýna muhâcir
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iskân edilmemesi irâde-i seniyye-i cenâb-ý mülkdârî iktizâ-yý âlîsinden bulunmuþ ve keyfiyet ta‘mîmen teblið olunmuþ iken memûrîn-i mülkiye bu bâbdaki
tebligât ve tekidâta ve nezâretin iþ‘ârâtýna asla ehemmiyet verilmeyerek ormanlarýn derûn ve civarýna muhâcir iskân ve tahribât-ý azîmeye müsâmaha etmeleri
gibi ahvâlin devam ve tevâlî etmesi ormanlarýn hüsn-i muhâfazasý ve tezyid-i
umrâný için sarf olunan ikdâmâtý semeresiz býrakmakda olduðu ve münasib
mahallere iskân olunmak üzere hükûmetce gönderilmiþ takýmdan olmayýp
Trabzon Vilâyeti mülhakâtýndan Ordu Kazâsý'ndaki me’vâlarýný hod be hod
terk etmiþ olan birkaç yüz hâne halkýnýn vilâyet-i behiyyeleri dahilinde en
mühim ormanlara sokulmalarýna Bolu mutasarrýfý tarafýndan i‘mâz edildiði
mahalliyle bi'l-muhâbere anlaþýlmasý üzerine sebk eden tebliðe binâen mutasarrýfýn refâkatindeki kaymakamlar mezkûr hâneler halkýndan kendi dairelerinde
bulunanlarý yerlerine iâde etmiþler iken mutasarrýf-ý müþârünileyhin Düzce
ormanlarýna sokulanlar için ortaya envâ‘-ý müþkilât sürerek mâlâyani bir takým
iþ‘ârâtla vakit geçirdiði ve eþhâs-ý merkûme tarafýndan bir ay içinde Düzce
ormanlarýnda on yedi defa harîk îkâ‘yla tahribât-ý külliyede devam edildiði ve
iki seneden beri lâ yenkatý‘ uðraþýlmakda olduðu halde merkûmlar me’vâ-yý
kadîmlerine iâde olunmadýkdan mâadâ mezkûr ormanlarýn haricinde bir
mahalle bile nakillerine himmet edilmediðinden þâyân-ý ehemmiyet olan
ormanlarýn günden güne harab olmakda bulunduðu bildirildiði beyânýyla
ormanlarýn derûn ve civarýna muhâcir iskân olunmamasý irâde-i seniyye-i
hazret-i Padiþahî iktizâ-yý âlîsinden olup hükm-i münîfinin evvel ve âhir teblið
olunduðu vechile muhâfazasýna itina edilmesi lâbüd olduðu gibi ormanlar
hakkýndaki nizâmât ve mukarrerâta her tarafca riâyet olunarak ormanlara
tecavüz ve bi gayr-ý hak iddiâ-yý tasarruf olunmasý misillü hâlâtýn ve hilâf-ý
nizâm ve usûl kat‘ýyyâtýn vesâir tahribât ve suistimâlâtýn kat‘iyyen ve müstemirren men‘i þâyân-ý ihtimâm bulunduðu ve Adliye ve Defter-i Hakanî ve Bahriye
nezâret-i celîlelerine vesâyâ-yý lâzýme icra kýlýndýðý þeref-vârid iden 17 Kânûn-ý
Sâni sene [1]317 tarih ve üç bin iki yüz kýrk numaralý tezkire-i sâmiyede izbâr
ve keyfiyet þehremanet-i celîlesiyle bilumûm vilâyât ve elviye-i gayr-ý mülhakaya
teblið ve iþ‘âr kýlýnmýþdýr. Oraca da ormanlarda ale'd-devam vukuâta bahs ve
þikayet olunan tahribâtýn katiyyen men‘i esbâbýnýn istikmâliyle keyfiyetin
inbâsýna himmet buyurulmasý bâbýnda.
Fî 3 Zilkâde sene [1]319 fî 29 Kânûn-ý Sâni sene [1]317 / [11 Þubat 1902]
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DH. MKT, 2587/22
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ÖNCEKÝ NÝZAMNÂMELER ÝNCELENEREK HAZIRLANAN ÝSKÂN
KANÛNU LAYÝHASI
Rusya Ermenileri'nin Ýslâm takma adý altýnda Osmanlý topraklarýna göç etme
isteklerinin kesinlikle engellenmesine dair Padiþah iradesi üzerine diðer
muhâcirlerin de kabul edilme þartlarýnýn belirlenmesi amacýyla Hariciye
Nezâreti Ýstiþâre Odasý'nca önceki göç nizamnâmelerinin incelenerek yeni bir
iskân kanûnu layihasý hazýrlandýðý
26 Mart 1902

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn Kalemi
3152

Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya Ermenileri'nin Ýslâm nâmý müsteârýyla ve suver-i sâire ile Memâlik-i
Þâhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâfazasý için Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceret vuku‘unun katiyyen
men‘i, muktezâ-yý irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîden olmasýna mebnî
ol bâbda icrasý lâzým gelen muâmeleye dair sebk eden tebligâta cevaben
Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan tezkire, evrak-ý müteferri‘a ile
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da lede'l-mütâlaa cereyân eden müzâkerâtýn neticesini þâmil kaleme alýnan mazbata melfûflarýyla arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-müteallik
buyurulur ise mantûk-ý münîfi infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî
terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 16 Zilhicce sene [1]319 fî 13 Mart sene [1]318 / [26 Mart 1902]

Sadrâzam
Said
*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Hariciye
Mektubî Kalemi
Aded
11
Huzur-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya Ermenileri'nin Ýslâm nâm-ý müsteârýyla ve suver-i sâire ile Memâlik-i
Þâhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâfazasý için Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceret vuku‘unun kat‘iyyen
men‘i, irâdât-ý mü’ekkide-i hazret-i þehriyârî mantûk-ý münîfinden olup
Ermenilerden mâ-adâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
devletce ittihâz olunan bir takým þerâit ifâ olunmadýkca kabul edilmemesi
mukarrer bulunduðuna mebnî memnû‘iyyet-i vâký‘anýn muhâfazasý zýmnýnda
Rusya sefiriyle bi'l-müzâkere bir sûret-i itilâfiye kararlaþdýrýlmasý ve düvel-i
sâirenin bilhassa Rusya hükûmetinin memleketlerince mevzu‘ ve cârî kavânîn
ve nizâmât-ý dahiliyelerine dair ahz-ý ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-ý ahdiyyeye
ve bizce icrasý lâzým gelen muâmeleye dair Ýstiþâre Odasý'nca etraflý bir kanûn
layihasý tanzimi lüzûmu ve bazý ifadâtý þâmil resîde-i dest-i tekrîm olan 3 N. ve
8 ve 17 Zilkâde sene [1]319 tarihli ve bin yüz yirmi yedi ve bin dört yüz kýrk
numaralý tezâkir-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri mütâlaa-güzâr-ý âcizî olarak
Ýstiþâre Odasý'na lede'l-havale ol vechile düvel-i sâirenin bu husûsdaki kavânîn
ve nizâmât-ý dahiliyelerine dair nezâret-i âcizîce icab eden sefârât-ý seniyyeden
taleb-i ma‘lûmât edilmiþ ise de henüz cevab alýnamamýþ ve iþbu muhâceret
maddesinde asýl mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin sûret-i
kabulleri keyfiyeti olarak Rusya Hükûmeti'nin ise tâbiiyyet-i ebediye usulünü
iltizâm etdiði ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlarý
istirdâd ve kaydlarý terkîn ve alâka-i mahalliyeleri kat‘ olunmaksýzýn memâlik-i
sâireye hicret eden tebeasýný daima Rusyalý hükmünde addeylediði ma‘lûm
bulunmuþ olmasýna ve müsta‘celiyyet-i maslahata mebnî sefârât-ý seniyyenin
cevablarý beklenilmeyerek iþbu muhâceret husûsu hakkýnda mukaddemâ neþr
ve bilâhare tezyil olunan nizâmnâmeden iktibâsen kaleme alýnan nizâmnâme
layihasý ile eski nizâmnâmeye müteallik evrak sûretlerinin tevdi‘ kýlýndýðýný ve
ol bâbda bazý ifadât ve mütâlaâtý mutazammýn itâ kýlýnan mütâlaanâme ile
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melfûfâtý matviyyen takdim kýlýnmýþ ve layiha-yý mezkûrede Rusya'dan
Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edeceklerin hükûmet-i mahalliyeden istihsal-i ruhsat eylemeleri lüzûmu muharrer idüðine ve buna Rusya Hükûmetince bittabi‘
itiraz olunmayacaðýna nazaran bu bâbda þimdilik Rusya sefiriyle müzâkere
icrasýna mahal görünememiþ olmaðla emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 5 Zilhicce sene [1]319 ve fî 2 Mart sene [1]318

*

Hariciye Nâzýrý
Tevfik

Bâb-ý Âlî
Daire-i Hariciye
Ýstiþâre Odasý
15718/15751
Memâlik-i muhtelifeden ve ez-cümle Rusya Devleti memâlikinden memâlik-i Mahrûsa-i Þâhâne'ye hicret edecek kesânýn sûret-i kabul ve muhâceretlerine ve bu bâbdaki muâmelât-ý lâzýmeye dair Ýstiþâre Odasý'nca etraflý bir layiha-i kanûniye tanzim edilmesini âmir þeref-vârid olup havale buyurulan fî 8 ve
17 Zilkâde sene [1]319 ve 3 ve 12 Þubat sene [1]317 tarihli ve birincisi bilânumara ve diðeri 1440 numaralý iki kýt‘a tezkire-i sâmiye-i hazret-i Sadâretpenâhî mütâlaa olundu.
Bu bâbda akdemce þeref-vürûd eden fî 3 Ramazan sene 1319 tarihli tezkire-i
sâmiye üzerine evvel-emirde memâlik-i muhtelifede cârî usûl ve kâideye ve
bunlarýn kavânîn-i dahiliyelerine dair ma‘lûmât-ý mufassala alýnmak üzere bazý
sefârâta istilâmý hâvî tahrirât-ý aliyye tasdîri lüzûmu Ýstiþâre Odasý'nca arz
edilmiþ ve ol vechile nezâret-i celîlelerinden evâmir-i lâzýme ýsdâr kýlýnmýþ ise
de henüz beklenilen cevablar vârid olmamasýna ve iþbu muhâcirîn maddesinde
asýl mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin sûret-i kabulleri keyfiyeti olarak devlet-i müþârünileyhânýn tâbiiyyet-i ebediye usulünden bulunduðu ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlarý istirdâd ve
kaydlarý terkîn ve alâka-yý mahallîyeleri kat‘ olunmaksýzýn memâlik-i sâireye
hicret eden tebeasýný daima Rusyalý hükmünde addeylediði ma‘lûm bulunmasý-
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na ve müsta‘celiyet-i maslahata mebnî emr-i âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî'nin
istilâmât-ý vâký‘a cevablarý beklenilmeyerek icrasý vecibeden görülmekle ol
vechile kaleme alýnan layiha melfûfen takdim-i huzur-ý âlî-yi nezâret-penâhileri
kýlýndý.
Bu husûsda nezâret-i celîleleriyle Dîvân-ý Hümâyûn kuyûdunca icra olunan
tetebbu‘âtdan Prusya Devleti ahalisinden bazýlarýnýn Memâlik-i Þâhâne'ye
hicretle ihtiyâr-ý ikâmet ve kabul-i tâbiiyyet hakkýndaki istidâlarý üzerine mülgâ
Meclis-i Âlî-i Tanzimatca fî 5 Cemâziyelâhir sene 1272 tarihinde bir nizâmnâme
kaleme alýnýp irâde-i seniyyesinin þeref-sudûrundan sonra merhûm Edhem
Paþa'nýn Hariciye Nezâreti hengâmýnda fî 9 Mart sene 1857 tarihli tahrirât ile
süferâ-yý Devlet-i Aliyye'ye teblið edildiði ve merhûm Âlî Paþa'nýn zaman-ý
nezâretinde fî 9 Kanûn-ý evvel sene 1857 tarihli diðer bir tahrirât-ý umûmiye ile
Hükûmet-i Seniyye'nin bu nizâmnâmenin icra-yý ahkâmýna henüz hazýr
olmadýðý bildirildiði ve 18 Ramazan 1274 tarihinde iþbu nizâma zeyl olmak
üzere iki madde daha makrûn-ý irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî olduðu
anlaþýlmýþ ve buna mu’ahhar muâmelâta tesadüf olunamayýp on dört maddeli
nizâm-ý ibtidâiyenin Tercüme Odasý'ndan ve iki maddeli zeyl-i mezkûrun
Dîvân-ý Hümâyûn'dan ve mârru'l-arz iki tahrirât-ý umûmiyenin Tahrirât-ý
Hariciye Kalemi'nden alýnan sûretleri dahi li-ecli'l-ma‘lûmât leffen takdim
kýlýnmýþdýr. Ýþbu nizâmâtýn mütâalasýndan ma‘lûm olacaðý üzere bunlar da
Avrupa'nýn bazý mahallinden muhâcirîn-i gayr-ý müslime vürûdu ihtimali baþlýca derpîþ-i nazar edilmiþ olup halbuki el-yevm Memâlik-i Þâhâne'ye yalnýz
muhâcirîn-i Ýslâmiye kabul edilmekde ve gelmekde bulunduðuna göre nizâm-ý
cedîde evvelkilerden iktibâs-ý ahkâm edilmekle beraber bu cihet nazar-ý dikkate
alýnýp ona göre tadilât-ý lâzýme icra olunmuþdur.
Muhâcirînin kabulü husûsunda en mühim meseleler bunlarýn baðteten ve
bilâ-ihbâr gelmeleri sebebiyle emr-i iskânca Hükûmet-i Seniyye'nin dûçâr
olduðu müþkilâtýn izâlesi ve tâbiiyyet-i asliyelerinin muhâfaza edilip-edilmediði
husûsunda sefâretlerce tereddüd vuku‘uyla ileride ecnebilik iddiâlarýna ve
sefârâtca himâyet davâlarýna mahal verilmemesi husûsâtý olduðundan ve bir
aralýk Rusya'dan gelen muhâcirînin sûret-i istidâ ve kabulleri için Rusya
Devleti'yle hâsýl olan ve fakat icrasý devam edemeyen itilâfýn þekil ve sûreti bu
maksadý temine kâfi görüldüðünden birinci ve ikinci maddeler bazý kuyûdun
ilavesiyle ve esasa tevfikân yazýldý. Ve Hîve ve Buhara ve Çin ve Afganistan ve
Belûcistan ve Fas vesâire gibi Devlet-i Aliyye ile mu‘âhid olmayan ve
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Dersaâdet'de sefâreti bulunmayan hükümâtdan gelecek muhâcirîne mahsûs bir
fýkra dahi ilave edildi.
1272 tarihli nizâmnâmenin muhâcirînin sadâkat yeminlerine ve tâbiiyyeti
kabullerine ve kavânîn-i devlete tâbi‘ olmalarýna dair birinci ve ikinci maddeleriyle bunlara tahsis edilecek yerlerin sûret-i intihâbýna dair dördüncü maddesi muvâfýk-ý maslahat olmalarýyla layihanýn üçüncü ve dördüncü maddeleri
bunlardan teþkil olundu.
Beþinci madde, "1172" tarihli nizâmnâmenin beþinci ve yedinci maddelerinden terkib edilip ancak vergi mu‘afiyetince Rumeli ve Anadolu'da yerleþenleri tefrike lüzûm görülmediðinden on iki sene müddet-i mu‘afiyetin
muâmele-i muttaride olarak tayini sûreti münasib görüldü.
Ahz-ý Asker Kanûnnâme-i Hümâyûnu hükmünce muâmele-i askeriyeye
tâbi‘ olmayan mahallerden muâmele-i mezkûreye tâbi‘ bir mahalle hicret ve
nakl-i hâne edenler hizmet-i fi‘liyeden muâf ve orada tevellüd eden evlâd,
mükellef olduklarýndan ve 1272 nizâmýnýn altýncý maddesi bu esasa muvâfýk
bulunmadýðýndan layihanýn altýncý maddesinin Ahz-ý Asker Kanûnnâme-i
Hümâyûnu'na muvâfýk-ý esas olmak üzere yeniden tahriri icab edeceði mütâlaa
kýlýndý.
1172 tarihli nizâmnâmenin sekizinci ve dokuzuncu maddeleri muvâfýk-ý
maslahat görülerek yalnýz tâbiiyyet-i Osmaniyeyi terk etmek isteyen muhâcirînin kanûn-ý mahsûsuna tevfik-i muâmeleye mecbur olacaklarýna dair bir
fýkra ilavesiyle birleþdirilerek yedinci madde ol vechile yazýldý.
Mezkûr nizâmnâmenin on yedinci maddesi me’âli muvâfýk-ý maslahat
olmaðla layihanýn sekizinci maddesi ona göre tahrir ve dokuzuncu maddesinde
iþbu nizâmnâmenin on ikinci maddesinden iktibâs ve onuncu maddesi dahi
1272 nizâmýnýn on dördüncü maddesinin kýsm-ý evvelinden naklen tanzim edildi.
1274 tarihli zeyl-i nizâmýn birinci maddesi muhâcirîne verilecek arazinin
iktisâb-ý hukuk-ý tasarrufiyesi husûsunda bir kâide-i müfîde vaz‘ eylediðinden
bu hüküm layihanýn on yedinci maddesine nakl olundu.
Zeyl-i mezkûrun ikinci maddesi hükmü yani muhâcirînin memleketlerinde,
tâbiiyyet-i ecnebiyede kalan vârislerinin buraca verilen emlâk ve araziye tevârüs
edememesi muvâfýk-ý maslahat ise de baþýndaki "terk-i dâr u diyâr-ý irsden hýrmâný iktizâ edeceðinden" fýkrasý bir sebeb-i mûcib olmamasý ve çünkü beyne'lÝslâm ihtilâf-ý dâr meþru‘ olmadýðýndan bu fýkra bir kâide-i makbûleye
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müstenid olmamasý ve mamafîh gelecek muhâcirînin mahall-i vürûdlarýyla artýk
bir türlü alâka ve irtibâtlarý kalmamasý ve oradaki tâbiiyyet-i ecnebiyeyi muhâfaza etmiþ kesânýn muhâcirîn miyânýndaki mûrisleri dolayýsýyla Memâlik-i
Þâhâne'de hukuk-ý tasarrufiye iktisâb etmemeleri münasib olmaðla layihanýn
on ikinci maddesi mezkûr fýkranýn tayy ile yazýldý.
1172 tarihli nizâmnâmenin sýrf muhâcirîn-i gayr-ý müslimeye taalluk eden
ve Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i Padiþahî'de her sýnýf tebeaya kavânîn-i
Osmaniye ile umûr-ý mezhebiyece temin olunan müsâadâtýn tekrarýndan ibaret
olmaðla zâid görünen üçüncü maddesinin ve layihanýn madde-i sâlisesi tarz-ý
tahririne nazaran mükerrer ve zâid kalan onuncu maddesinin ibkâsýna lüzûm
olmadýðý gibi ashâb-ý servetden muhâcirîn kendi paralarýyla da fazla emlâk ve
arazi sahibi olabilip devletce bunlara meccânen tevzi‘ ve itâ olunacak arazinin
seviyyen ihtiyaclarý nisbetinde olmasýný temin komisyon-ý âliye aid bulunduðundan on üçüncü maddede lüzûmsuz görülmüþ ve on dördüncü maddenin fýkrayý sâniyesi dahi layiha-yý cedîdenin birinci maddesindeki altý ay müddete
nazaran zâid kalmýþdýr. Gerek nizâm-ý mezkûrun ve gerek zeylinin fýkarât-ý
münasibesi layiha-yý cedîdeye derc ve idhal edilerek artýk bunlara mürâcaata
ihtiyac kalmayacaðý cihetle memûrînin teþviþ-i ezhânýný mûcib olmamak üzere
layihanýn üçüncü maddesinde bunlarýn mefsûhiyyeti tasrih kýlýnmýþ ve on
dördüncü maddede dahi nizâm-ý cedîdin icrasýna memûr olacak devâir tayin
edilmiþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 1 Zilhicce sene 1319 ve fî 26 Þubat sene [1]317

Bâb-ý Âlî Hukuk
Müþâviri
Seyyid Mehmed Ali

Bâb-ý Âlî Hukuk
Müþâviri
Gabriel
*
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Bâb-ý Âlî
Meclis-i Mahsûs
3152
Rusya Ermenileri'nin Ýslâm nâm-ý müsteârýyla ve suver-i sâire ile Memâlik-i
Þâhâne'ye hicret etmek istedikleri cihetle memnû‘iyyet-i mukarrerenin muhâfazasý için Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceret vuku‘unun kat‘iyyen men‘i þerefsâdýr olan irâdât-ý mezkûre-i hazret-i Hilâfet-penâhî mantûk-ý münîfinden olup
Ermenilerden mâ-adâ bizim tarafa gelmek arzusunda bulunan muhâcirlerin de
devletce ittihâz olunan bir takým þerâit ifâ olunmadýkca kabul edilmemesi
mukarrer bulunduðuna mebnî memnû‘iyyet-i vâký‘anýn muhâfazasý zýmnýnda
Rusya sefiriyle bi'l-müzâkere bir sûret-i itilâfiye kararlaþdýrýlmasý ve düvel-i
sâirenin ve bilhassa Rusya Hükûmeti'nin memleketlerince mevzu‘ ve cârî
kavânîn ve nizâmât-ý dahiliyelerine dair ahz-ý ma‘lûmât ile onlara ve ahkâm-ý
ahdiyeye ve bizce icrasý lâzým gelen muâmeleye dair Ýstiþâre Odasý'nca etraflý
bir kanûn layihasý tanzimi hakkýnda sebk eden iþ‘ârâta cevaben Hariciye
Nezâreti'nden vârid olan tezkire melfûflarýyla beraber miyâne-i bendegânemizde kýrâet ve mütâlaa olundu.
Mezkûr tezkire me’âlinden müstebân olduðu üzere düvel-i sâirenin bu
husûsdaki kavânîn ve nizâmât-ý dahiliyelerine dair icab eden sefârât-ý seniyyeden taleb-i ma‘lûmât edilmiþ ise de henüz cevab alýnamamýþ ve iþbu muhâceret
maddesinde asýl mühim cihet Rusya'dan gelen muhâcirîn-i Ýslâmiye'nin sûret-i
kabulleri keyfiyeti olarak Rusya Hükûmeti'nin ise ibkâ-yý tâbiiyyet usulünü
iltizâm etdiði ve binâberîn devletce kendilerine ruhsat verilip pasaportlarý
istirdâd ve kayýdlarý terkîn ve alâka-yý mahallîyeleri kat‘ olunmaksýzýn memâlik-i
sâireye hicret eden tebeasýný daima Rusyalý hükmünde addeylediði ma‘lûm
bulunmuþ olmasýna ve müsta‘celiyet-i maslahata mebnî sefârât-ý seniyyenin
cevablarý beklenilmeyerek iþbu muhâceret husûsu hakkýnda mukaddemâ neþr
ve bilâhare tezyil olunan nizâmnâmeden iktibâsen kaleme alýnan nizâmnâme
layihasý eski nizâmnâmeye müteallik evrak sûretleriyle ol bâbda bazý ifadât ve
mütâlaâtý mutazammýn Ýstiþâre Odasý'ndan itâ kýlýnan mütâlaanâmenin gönderildiði ve layiha-yý mezkûrede Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edeceklerin hükûmet-i mahallîyeden istihsal-i ruhsat eylemeleri lüzûmu muharrer
idüðine ve buna Rusya hükûmetince bittabi‘ itiraz olunmayacaðýna nazaran bu
bâbda þimdilik Rusya sefiriyle müzâkere icrasýna mahal görülemediði dermiyân
olunmuþ ve mezkûr nizâmnâme layihasý cereyân eden müzâkereye tevfikân
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bazý mahalleri bi't-tashih evrak-ý müteferri‘a ile leffen arz ve takdim kýlýnmýþ
olmaðla mündericâtý rehîn-i tasvib-i âlî olduðu halde ifâ-yý mukteziyâtýnýn ve
nizâmnâmenin ilânýndan sonra icab eder ise muhâceret maddesi için Hükûmet-i
Seniyye ile Rusya Devleti beyninde mukâvele-i mahsûsa akdine teþebbüs kýlýnmasýnýn nezâret-i müþârünileyhâya havalesiyle taraf-ý seraskeriye ve Dahiliye
ve Maliye nezâretlerine ve Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci
Azâlýðý'na ma‘lûmât itâ kýlýnacaðý muhât-ý ilm-i âlem-þumûl-i cenâb-ý Padiþahî
oldukda ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimizindir.
Fî 16 Zilhicce sene [1]319/fî 13 Mart sene [1]318

Sadrâzam Mehmed Said
ve diðer Meclis-i Mahsûs azâlarýnýn mühürleri
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Hariciye
Ýstiþâre Odasý
Ýskân-ý Muhâcirîn Nizâmnâmesi Layihasýdýr
Birinci madde: Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek olanlar memleketlerinden azîmetlerinden altý ay mukaddem nere ahalisinden bulunduklarýný ve
mahall-i ikâmetlerini ve kaç nüfus ve hâneden ibaret olduklarýný mübeyyin bir
istidâ tanzim ve süferâ-yý Devlet-i Aliyye vesâtatýyla Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'ne takdim edecekler ve tâbi‘ olduklarý hükûmet tarafýndan kendilerine
tâbiiyyet-i asliyelerini terkle hicrete me’zûn olduklarýna ve erbâb-ý iffet ve
namusdan olup irtikâb-ý cinayet etmemiþ bulunduklarýna dair verilecek ruhsatnâme ve evrak-ý sâireyi mezkûr istidâya rabt eyleyeceklerdir. Ýstid‘âlarý Hariciye
Nezâreti'nden Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'ne irsâl olunarak komisyon-ý mezkûrca iþbu altý mâh zarfýnda merkûmlarýn iskân olunacaðý mahaller
bi't-tayin doðrudan doðruya mahall-i mezkûreye sevk olunacaklardýr.
Ýkinci madde: Hükûmet-i Seniyye ile muhâcirînin mensub olduklarý devletlerin Dersaâdet'de bulunan sefâretleri beyninde karþýlýklý defterler tutularak
gelen muhâcirînin esâmisi kayd olunacak ve hîn-i vürûdlarýnda pasaportlarý bi'l-
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ibtâl aid olduklarý sefârete teslim ve yedlerine tezâkir-i Osmaniye itâ olunacakdýr. Devlet-i Aliyye ile muâhedesi veya Dersaâdet'de sefâreti olmayan
devletler tebeasýndan olan muhâcirînin pasaportlarýna muhâcerete ve kabul-i
tâbiiyyet-i Osmaniye’ye me’zûn olduklarýna dair devlet-i metbû‘alarý tarafýndan
verilen þerh üzerine Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'nce muâmele-i
lâzýmesi icra olunur.
Üçüncü madde: Muhâcirler evvel-emirde zât-ý akdes-i hazret-i Padiþahiye
daima sadâkat üzere bulunacaklarýna ve tâbiiyyet-i Osmaniyeyi bilâ-kayd ve
tahdid kabul eylediklerine dair tahlif eyleyecekler ve her husûsda Devlet-i
Aliyye'nin memûrînine ve kavânîn-i hâliye ve müstakbelesine tâbi‘ olacaklardýr.
Dördüncü madde: Muhâcirîn için komisyon-ý âlî tarafýndan tensib buyurulacak arazi mahsuldâr ve muhâcirînin tabiatýna en ziyâde muvâfýk olmak üzere
intihâb edilecek ve her bir aileye icra-yý ziraat veya sanat için münasib mikdâr
arazi meccânen terk olunacakdýr.
Beþinci madde: Arazi-i mezkûre muhâcirîn-i merkûmeye meccânen itâ olunacaðý gibi bunlar on iki sene müddetle gerek arazi ve gerek nüfusca bi'l-cümle
tekâlif-i mîrîyeden muâf olacaklar ve bu müddetlerin inkýzâsýnda umûm tebea-i
þâhâne misüllü bi'l-cümle vergi ve tekâlif ile mükellef olacaklardýr.
Altýncý madde: Muâmele-i askeriyeye tâbi olan mahallere yerleþdirilen
zükûr-ý muhâcirîn mükellefiyet-i askeriyeden muâf olacaklarsa da bunlarýn
orada tevellüd eden zükûru sâir tebea-i þâhâne misüllü hizmet-i askeriye ile
mükellef olacaklardýr.
Yedinci madde: Muhâcirler kendilerine meccânen itâ olunan arazi üzerine
yirmi seneden evvel âhara bey‘ ve ferâð misüllü muâmele-i tasarrufiye icra edemeyecekler ve henüz yirmi sene mürûr etmeksizin tâbiiyyet ve memâlik-i
þâhâneyi terk etmek arzu edenler olur ise Tâbiiyyet Nizamnâme-i Mahsûsasý'na
tevfik-i muâmeleye mecbur olacaklarý gibi kendilerine verilmiþ olan araziyi dahi
inþâ eylemiþ olduklarý bi'l-cümle mebânî ile beraber bilâ-bedel hükûmet-i
seniyyeye terk etmeðe mecbur tutulacaklardýr.
Sekizinci madde: Tekâlifden muâfiyet husûsunda tayin edilen müddet-i
munkazýye olmaksýzýn muhâcirler sâkin olduklarý mahalleri terk ile memâlik-i
þâhânenin diðer bir noktasýnda ikâmete ihtiyac gördükleri takdirde bu bâbda
kendilerine müsâade edilecek ve fakat tekâlifden muâfiyet müddeti evvelce
kendilerine meccânen arazi itâ olunduðu tarihden itibaren hesab edilecekdir.
Dokuzuncu madde: Muhâcirler miyânýnda kendi memleketlerinde irtikâb-ý
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cinayet etmiþ olanlar ve ahlâk-ý seyyi’e ashâbýndan bulunanlar mevcud olduðu
tebeyyün eylediði takdirde hükûmet-i seniyye bu makûleleri Memâlik-i
Þâhâneden tard ve teb‘îd edebilecekdir.
Onuncu madde: Muhâcirînin esna-yý hareketlerinde Devlet-i Aliyye
þehbenderleri ve Memâlik-i Þâhâne'ye hîn-i vusûllerinde memûrîn-i mahalliye
taraflarýndan gerek þahýslarý gerek eþyalarýnýn nakli husûsunda her türlü
teshilât irâe olunacak ve ez-cümle þehbenderler bunlarýn pasaportlarýný meccânen vizite edeceklerdir.
Onbirinci madde: Muhâcirîne verilecek arazi yirmi sene zarfýnda âriyet
hükmünde olacaðýndan bu müddet zarfýnda vefat edenlerin arazi üzerinde
bulunan müddet-i bâkiye hakký emvâl ve emlâkinin intikal eylediði veresesine
aid olarak isterler ise ya bi'l-iþtirak müddet-i bâkiyeyi ikmâl edecekler ve isterler ise kendilerine müntakil olan arazi ile müddet-i bâkiye hakkýný içlerinden
birine ve yâhûd þerâ’it-i esasiyeyi kabul ederek gelecek baþka bir muhâcire terk
ve tefvîz eyleyebilecekler velhâsýl gerek ibtidâ gelmiþ olan familya reisi ve gerek
onun halefi yirmi sene hitâmýnda ol arazide hakk-ý tasarrufa nâil olabileceklerdir.
On ikinci madde: Muhâcirînin vatan-ý aslîlerinde mukîm olup tâbiiyyet-i
Osmaniyede olmayan veresenin burada vefat eden mûrisleri arazisinde veresenin hakk-ý intikali olacakdýr.
On üçüncü madde: Tebea-i Devlet-i Aliyye sýfatýyla Memâlik-i Þâhânede
ikâmet etmek üzere memâlik-i ecnebiyeden vürûd edecek familyalarýn
muhâcereti hakkýnda taraf-ý hükûmet-i seniyyeden vaz‘ olunan þerâ’iti hâvî fî 5
Cemâziyelevvel sene 1274 tarihli nizamnâme ile nizâm-ý mezkûrun fî 18 Receb
1284 tarihli zeyli mefsûhdur.
On dördüncü madde: Bâb-ý Vâlâ-yý Seraskerî ile Hariciye ve Dahiliye ve
Maliye nezâretleri ve Muhâcirîn-i ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi iþbu nizamnâmenin icrasýna memûrdur.

*
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Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Hariciye
Tercüme Odasý
Tebea-i Devlet-i Aliyye sýfatýyla Memâlik-i Þâhânede ikâmet etmek üzere
memâlik-i ecnebiyeden vürûd edecek familyalarýn muhâcereti hakkýnda taraf-ý
hükûmet-i seniyyeden vaz‘ olunan þerâ’iti hâvî fî 5 Cemâziyelâhir sene 1272 tarihinde mülgâ Meclis-i Tanzimat tarafýndan tanzim olunan nizamnâmenin tercümesi sûretidir.
Birinci madde: Muhâcirîn evvel-emirde zât-ý hazret-i mülûkâneye daima
sadýk olacaklarýna ve tebea-i Devlet-i Aliyye sýfatýný bilâ-kayd u tahdid kabul
edeceklerine kasem edeceklerdir.
Ýkinci madde: Bunlar her vechile Devlet-i Aliyye’nin kavânîn-i hâzýra ve
müstakbelesine tâbi olacaklardýr.
Üçüncü madde: Umûm tebea-i Devlet-i Aliyye misüllü muhâcirler dahi
mensub olduklarý din ve mezhebin icrasýna asla mümânaat görmeyecekler ve
sunûf-ý tebea-i sâirenin mezhebce hâiz olduklarý imtiyâzâtdan bilâ-istisna
müstefid olacaklardýr. Taraf-ý hükûmet-i seniyyeden iskânlarý için tayin olunacak mahallerde aid olduklarý mezhebin icrasýna kâfi me‘âbid bulunduðu
takdirde orada ibadet edeceklerdir. Fakat yeniden köyler tesis edecekler ise
muhtac olduklarý me‘âbidin inþâsý hakkýnda hükûmet-i seniyyeden ruhsat taleb
edecekler ve mes’ulleri is‘âf olunacakdýr.
Dördüncü madde: Ýskânlarý tensib kýlýnacak vilâyât-ý þâhâneden devletin
malý olan arazi-i hâliyeden münbit ve mahsuldar ve havasý nefis olanlarý bi'lintihâb bunlarýn her birine iktidarý nisbetinde ziraat ve yâhûd sâir bir sanat icra
etmek üzere muhtac olduðu mikdâr arazi itâ eyleyecekdir.
Beþinci madde: Arazi-i mezkûre muhâcirîn-i merkûmeye meccânen itâ olunacaðý eðer Rumeli'de iskân edilir ise altý ve Anadolu'da olduðu halde on iki
sene müddetle gerek arazi ve gerek nüfusca bi'l-cümle tekâlif-i mîrîyeden muâf
tutulacaklardýr.
Altýncý madde: Rumeli muhâcirleri altý ve Anadolu muhâcirleri on iki sene
müddetle hizmet ve yâhûd bedelât-ý askeriyeden muâf olacaklardýr.
Yedinci madde: Müddet-i mezkûre hitâmýnda muhâcirîn-i merkûme umûm
tebea-i Devlet-i Aliyye misüllü bi'l-cümle vergi ve tekâlif ile mükellef olacaklardýr.
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Sekizinci madde: Muhâcirîn-i merkûme taraf-ý hükûmet-i seniyyeden meccânen kendilerine itâ olunacak araziyi lâ-ekal yirmi seneden evvel fürûht edemeyeceklerdir.
Dokuzuncu madde: Müddet-i mezkûreden evvel memâlik-i þâhâneyi ve
tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi terk etmek isteyenler meskûn olduklarý araziyi ve
üzerinde inþâ eyledikleri bi'l-cümle ebniyeyi bilâ-bedel hükûmet-i seniyyeye
terk edeceklerdir.
Onuncu madde: Muhâcirler sâir tebea-i þâhâne misüllü zîr-i idare ve
himâyesinde bulunacaklarý köy ve nahiyelerin tâbi olduklarý kazâ ve sancak
memûrlarýna itaat edeceklerdir.
Onbirinci madde: Muhâcirîn-i merkûmeden muâfiyetlerinin hitâmýndan
evvel nakl-i mekân ile memâlik-i þâhânenin diðer bir mahallinde ikâmete
mecbur olurlar ise buna me’zûniyet verilecek ise de bi'l-cümle vergi ve tekâlifden muâfiyetleri müddeti daima evvelce iskân olunduklarý arazinin itâ olunduðu tarihden itibar olunacakdýr.
On ikinci madde: Muhâcirîn-i merkûme vatan-ý aslîlerinde cinayet ashâbýndan ve ahvâl ve harekâtý þübheyi davet eden takýmdan olmamaðla beraber ehl-i
ýrz ve erbab-ý ziraat ve sýnaatdan olmalarý iktizâ eder. Hükûmet-i seniyye vatan-ý
aslîlerinde eþhâs-ý muzýrra veya ashâb-ý cinayetden olduklarý muahharan
tahakkuk eden muhâcirleri memâlik-i þâhâneden tard eylemek hakkýný muhâfaza eder.
On üçüncü madde: Memâlik-i þâhânede iskân etmek üzere hicret edecek
familyalarýn kudretleri nisbetinde arazi itâ edileceðinden bunlar Memâlik-i
Devlet-i Aliyye'ye müteveccihen yola çýkmazdan evel isimlerini ve sýfatlarýný ve
sanatlarýný hâvî sefâret ve þehbenderhane bulunan mahallerde memûrîn-i
mûmâileyhim tarafýndan defterler tanzimiyle Bâb-ý Âlîye takdim olunmak
iktizâ eder. Hicret edecek familyalarýn her biri lâ-ekal altmýþ lira-yý Osmanî
yani bin üç yüz elli frank kýymetinde bir sermayeye mâlik olmasý mukarrerdir.
On dördüncü madde: Muhâcirlerin gerek memâlik-i ecnebiyeden hareketlerinde ve gerek memâlik-i þâhâneye vusüllerinde memûrîn-i Osmaniye ve
þehbenderler emvâl ve eþyalarýnýn nakli için kendilerine teshilât-ý lâzýme icra
eyleyecekler ve pasaportlarý dahi Devlet-i Aliyye þehbenderleri tarafýndan meccânen itâ olunacakdýr. Fakat Memâlik-i Þâhâne'ye hicret etmek isteyen familyalara izâ‘a-ý vakit etdirmemek ve bunlarý zahmetden kurtarmak için kendilerine itâsý tensib olunacak araziyi li-ecli't-tayin hükûmet-i seniyyeye lâ-ekal iki ay
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evvel bu hicretden haber ve ma‘lûmat verilmesi iktizâ eylediðinden ol bâbda
süferâ-yý saltanat ile Devlet-i Aliyye þehbenderlerine bu bâbda talimât itâ olunacakdýr.
Nizamnâme-i mezkûrun icra-yý ahkâmý zýmnýnda irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla bunun mevki‘-i icraya vaz‘ý ve tercüme etdirilmesi ve süferâ-yý saltanat-ý seniyye ile Devlet-i Aliyye þehbenderlerine birer nüshasýnýn irsâli ve cerîdelerle neþr ve ilân etdirilmesi husûsatý
Hariciye Nezâret-i Celîlesine muhavveldir.
*
Bâb-ý Âlî
Sadâret-i Uzmâ
Dîvân-ý Hümâyûn
Memâlik-i sâireden Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye gelip tavattun edecekler
hakkýnda olan nizamnâmeye fî 18 Ramazan [1]274 tarihiyle kaleme alýnan zeyl
Birinci madde: Muhâcirîne verilecek arazi yirmi sene zarfýnda âriyet hükmünde olacaðýndan bu müddet zarfýnda vefat edenlerin arazisi üzerinde bulunan
müddet-i bâkiye hakký, emvâl ve emlâkinin intikal eylediði veresesine aid olarak
isterler ise ya bi'l-iþtirak müddet-i bâkiyeyi ikmâl edecekler ve isterler ise mevrûs
olan emlâk ile müddet-i bâkiye hakkýný içlerinden birine ve yâhûd þerâit-i
esasiyeyi kabul ederek gelecek baþka bir muhâcire bey‘ ve terk eyleyecekler.
Velhâsýl gerek ibtidâ gelmiþ olan familya reisi olsun ve gerek o hey’et-i imâriyeyi
idare edecek halefi olsun yirmi sene hitâmýnda her kim bulunur ise o arazide
hakk-ý tasarrufa nâil olabileceklerdir.
Ýkinci madde: Terk-i dâr u diyâr-ý irsden hýrmâni iktizâ edeceðinden vatan-ý
aslîlerinde bulunan verese burada mutavattýn olduðu halde vefat eden mevrûsundan hisse-i miras alamayacaklardýr.
Ýþbu iki maddenin nizamnâme-i aslîsine zeyl ve ilave ile düstûru'l-amel tutulmasýna irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahi müteallik ve þeref-sudûr buyrulmuþ
olmaðla infâz-ý ahkâmýna Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden dahi himmet buyurulmak.
Kaydýna mutâbýkdýr.
Dîvân-ý Hümâyûn
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FÝRAR EDEREK OSMANLI TOPRAKLARINA GÝRENLERÝN TABÝÝYYET
DURUMLARI
Aileleriyle Daðýstan ve Kafkasya'dan göç ederek Amman ve Debre'de iskân
edilen yaklaþýk otuz üç hâne muhâcir ile Kýrýmlý muhâcir bir ailenin Osmanlý
tâbiiyyetine girme istekleri firar ederek veya altý ay müddetli pasaportla
geldikleri için Rusya tâbiiyyetinden çýkmalarýyla mümkün olacaðý

37

19 Temmuz 1902

Meclis-i Vükelâ Kararýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i me’âli
Mukaddemâ Daðýstan'dan firaren Bitlis'e gelip oradan Þam'a azîmetle
Kerek Sancaðý'nda Amman cihetinde iskân olunan yirmi dört hanede zükûr ve
inâs altmýþ yedi nüfus ile Kafkasya muhâcirlerinden Huþ ve Debre'de iskân olunan dokuz hâne yirmi üç nüfusun ve bilâ-ruhsat Dersaâdet'e gelip Çarþamba
kurbunda Beyceðiz mahallesinde ikâmet eden Kýrýmlý Bilal bin Halil ile zevcesi Zehra'nýn tâbiiyyet-i Saltanat-ý Seniyye'ye kabullerini istidâ eylediklerinden
ve bu makûle firaren ve pasaportsuz gelen muhâcirîn hakkýnda devletce bir
karar ittihâzý lüzûmu Hariciye Nezâreti'nden bildirildiðinden iktizâ-yý hâlin
icrasýna dair Dahiliye Nezâreti'nin 11 Rebîülevvel [1]323 ve 15 Rebîülâhir
[1]323 tarihli iki kýt‘a tezkiresi kýrâet olundu.
Kararý
Bu misillü firaren ve altý ay müddetli pasaport ile Memâlik-i Þâhâne'ye
gelen muhâcirînin Rusya tebeasýndan addolunacaðý ahîren cânib-i sefâretden
bildirilmiþ ise de bunlar aileleriyle beraber gelip Rusya'ya iâdeleri kâbil olamamakda bulunmuþ olduðundan ve kendileri tâbiiyyet-i asliyelerini terk ile tâbiiyyet-i Saltanat-ý Seniyye'ye kabulünü istidâ ve bu bâbda ýsrar etmekde bulunduðundan sefâret-i müþârünileyhâ nezdinde tekrar teþebbüsât icrasýyla bunlarýn ve emsâlinin Rusya tâbiiyyetinden ihracýyla muâmele-i lâzýmesinin icrasýna imâlesi esbâbýnýn istihsaline sarf-ý mesâî olunmasý zýmnýnda Hariciye
Nezâreti'ne tezkire-i sâmiye tastîri tezekkür kýlýndý.
16 Cemâziyelevvel sene [1]323 / [19 Temmuz 1902]
Sadrâzam ve nâzýrlarýn imzalarý
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OSMANLI TOPRAKLARINA PASAPORTSUZ GÝREN MUHACÝRLERE
UYGULANACAK ÝÞLEMLER
Osmanlý Devleti topraklarýnda ikâmet etmek üzere pasaportsuz olarak birerikiþer firar veya göç etmek sûretiyle Daðýstan ve Kafkasya'dan gelen muhâcirler ile Ýslam takma adýyla Rusya'dan giriþ yapmak isteyen Ermeni müfsidleri için yapýlmasý gereken iþlemler hakkýnda yazýþmalar
4 Nisan 1904

Sadâret-i Uzmâ
Mektubi Kalemi
Hariciye ve Dahiliye Nezâret-i Celîleleri'ne
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'na
Sivastopol'dan evvelce gelip Ýdare-i Mahsûsa'nýn Maltepe Vapuru'na
nakledilen muhâcirînin kabul-i iskânlarý lede'l-istizân Tiflis ve civarýndan hicret
edecek üç bin nüfusun Adana Vilâyeti'ne izâmlarý da Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan arz edilmiþ olup bir takým Ermeniler tebdil-i nâm ile Rusya'dan gelmekde bulunduðundan ve taraf-ý eþref-i hazret-i
Hilâfet-penâhîden icra buyurulan teþebbüsât üzerine Rusya'da bulunan
Ermenilerin Memâlik-i Þâhâne'ye azîmetleri sûret-i kat‘iyyede men‘ edilmiþ ve
bu bâbda Rusya imparatoru hazretleri tarafýndan dahi beyân-ý teminât olunmuþ
ve binâenaleyh muhâcirîn-i Ýslâmiye nâm-ý müsteârýyla Ermeni erbâb-ý fesâdînin dahil-i Memâlik-i Þâhâne olmalarýna mahal býrakýlmamasý pek ziyâde
þâyân-ý itina ve dikkat bulunmuþ olduðundan ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-yý âlîsinden bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Mülûkâne Baþkitâbeti
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye-i cevabîye teblið edilmiþ ve Dahiliye
Nezâret-i Celîlesiyle komisyon-ý âlî-i mezkûr birinci azâlýðýna ma‘lûmat verilmiþ
olmaðla bu gibi muhâcirlerin tezkirelerinin vize edilmemesi zýmnýnda
Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'yle Rusya'da bulunan þehbenderliklere tebligât-ý
lâzýme ifâsýna himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire.
Komisyona ve Dahiliye'ye
[Sivastopol'dan evvelce gelip Ýdare-i Mahsûsa'nýn Maltepe Vapuru'na
nakledilen muhâcirînin kabul-i iskânlarý lede'l-istizân Tiflis ve civarýndan hicret
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edecek üç bin nüfusun Adana Vilâyeti'ne izâmlarý da Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan arz edilmiþ olup bir takým Ermeniler tebdil-i nâm ile Rusya'dan gelmekde bulunduðundan ve taraf-ý eþref-i hazret-i
Hilâfet-penâhîden icra buyurulan teþebbüsât üzerine Rusya'da bulunan
Ermenilerin Memâlik-i Þâhâne'ye azîmetleri sûret-i katiyede men‘ edilmiþ ve
bu bâbda Rusya imparatoru hazretleri tarafýndan dahi beyân-ý teminât olunmuþ
ve binâenaleyh muhâcirîn-i Ýslâmiye nâm-ý müsteârýyla Ermeni erbâb-ý fesâdînin dahil-i Memâlik-i Þâhâne olmalarýna mahal býrakýlmamasý pek ziyâde
þâyân-ý itina ve dikkat bulunmuþ olduðundan ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-yý âlîsinden bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn-ý Mülûkâne Baþkitâbeti
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye-i cevabîye teblið edilmiþ] bu gibi muhâcirlerin tezkirelerinin vize edilmemesi zýmnýnda Petersburg Sefâret-i Seniyyesi'yle
Rusya'da bulunan þehbenderliklere ifâ-yý tebligât olunmasý Hariciye Nezâret-i
Celîlesi'ne iþ‘âr ve Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne ve mezkûr azâlýða da ma‘lûmat
itâ kýlýnmýþ olduðu beyânýyla tezkire.
3 Zilhicce sene [1]321
*
405
Huzur-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Sivastopol'dan gelip muvakkaten Maltepe vapurunda bulunan muhâcirînin
sûret-i kabulleri lede'l-istizân Tiflis ve civarýndan hicret edecek üç bin nüfusun
Adana Vilâyeti'ne izâmlarý dahi mukaddemâ komisyondan arz ve istizân kýlýnmasýna ve muhâcirîn-i Ýslâmiye nâm-ý müsteârýyla Ermeni erbâb-ý fesâdý dahil-i
Memâlik-i Þâhâne olmalarý muhtemel bulunmasýna mebnî ba‘d-ezîn bu yolda
ma‘rûzâtda bulunulmamasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i
Hilâfet-penâhî iktizâ-yý âlîsinden bulunduðunu mübellið fî 3 Zilhicce sene
[1]321 tarihli þeref-vârid olan tezkire-i sâmiye-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri
komisyonca mevki‘-i imtisâl ve mütâlaaya alýndý.
Mukaddemâ komisyondan sûret-i kabulleri istizân kýlýnan üç bin muhâcirîn
bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne müttehiz olan karar-ý âliye tevfikan þehbenderliklerden vürûd ile Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden bâ-tezkire gönderilip
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memûrîn-i mahsûsasý marifetiyle tetkik etdirilen esâmî defteri mûcebince Ýslâm
olduklarý anlaþýlan muhâcirîn olup maamâfîh bu kere þeref-sânih olan irâde-i
seniyye-i mülûkâne hükm-i celîline ittibâ ve imtisâl ile komisyonca ba‘demâ bu
yolda ma‘rûzâta ibtidâr olunmayacaðý derkârdýr.
Ancak Rusya'dan gelen muhâcirînden bir takýmý da þehbenderliklere pasaportlarýný vize etdirmeksizin hod be-hod gelmekde olmalarýna mebnî muhâcirlerin tezkirelerinin þehbenderler tarafýndan vize edilmemesi husûsunun
Hariciye Nezâreti'ne emr u tebliði bu bâbda tedbir-i kâfî olmayýp ba‘d-ezîn
böyle kendiliklerinden gelenlerin mahallerine iâde etdirilmeleri tedâbirinin
dahi Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne ve gelmiþ olanlarýn iâdeleri husûsunun dahi
Zabtiye Nezâreti'ne emr u irâde buyurulmasý ve Maltepe vapurunda bulunan
muhâcirîn cümleten Ýslâm olduklarý muhakkak olmasýyla beraber Ramazan on
beþinden beri vapurda ve hâl-i intizârda bulunmalarýna binâen yalnýz bunlar
hakkýnda müsâade-i merhamet-âde-i hazret-i Hilâfet-penâhînin istihsal kýlýnmasý ma‘rûzâtýna mücâseret kýlýnmaðýn ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fî 6 Zilhicce sene [1]321 ve fî 9 Þubat sene [1]319
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azâsý
Rýza
*
Nezâret-i Zabtiye
Mektubi Kalemi
Aded
247
Huzur-ý me‘âlî-mevfûr-ý cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de ikâmet etmek üzere pasaportsuz olarak
firar ve hicret sûretiyle Rusya'dan gelen ve Rusya tebeasýndan bulunan ahali-i
Ýslâmiye öteden beri Muhâcirîn Komisyonu'na teslim edilmekde olduðu halde
bu kabilden olarak geçende gelen bir þahýs, Rusya'dan gelecek muhâcirînden
bir ferdin bile arz ve istizân-ý keyfiyetle irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî
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þeref-sudûr buyurulmadýkca Memâlik-i Þâhâne'ye kabul olunmamasý tezkire-i
sâmiye-i Sadâret-penâhîleri ile teblið buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî iktizâ-yý âlîsinden bulunduðu beyânýyla komisyon-ý mezkûrdan
kabul edilmediðinden merkûm vapura râkiben iâde kýlýnmýþ ise de bu kâbilden
ara sýra mücerred ve aileli kesân gelmekde olduklarýndan bu gibiler hakkýnda
olunacak muâmelenin tayin ve emr u iþ‘ârý 16 Kânûnisâni sene [1]319 tarihli
tezkire-i çâkerânemle savb-ý sâmî-i dâver-i âzamilerine izbâr edilmiþ idi.
Bu kere Trabzon Vilâyeti'nden alýnan telgrafnâmede Rusya'dan birer-ikiþer
Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib olduklarý vapurlarla
Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-ý resmiye olmadýðý halde
irkâb sûretiyle iâde edilip Trabzon'a çýkmakda olan Kafkasya ve Daðýstan
muhâcirleri hakkýnda olunacak muâmele istifsâr olunmuþ ve Canik
Mutasarrýflýðý'ndan alýnan telgrafnâmede dahi Daðýstan muhâcirlerinden dört
þahýs tezkiresiz olarak Dersaâdet'den vapura irkâben gelmiþ olduklarýndan haklarýnda olunacak muâmele istifsâr edilmiþ olmaðla muâmele-i mukteziyenin
tayin ve emr u iþ‘ârýna müsâade-i celîle-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri þâyân
buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Zilhicce sene [1]321 ve fî 10 Þubat sene [1]319
Zabtiye Nâzýrý
Þefik
*
Sadâret-i Uzmâ
Mektubi Kalemi
Zabtiye ve Hariciye Nezâret-i Celîleleri'ne
Muhâcirîn-i Ýslâmiye nâm-ý müsteârýyla Ermeni erbâb-ý fesâdýnýn dahil-i
Memâlik-i Þâhâne olmalarý ihtimaline binâen ba‘d-ezîn bu yolda ma‘rûzâtda
bulunulmamasý hakkýnda ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'na dahi sebk eden
tebligâta cevaben mezkûr a‘zalýkdan alýnan tezkirede muktezâ-yý emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Hilâfet-penâhîden olmasýyla Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'na ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne vasâyâ-yý
lâzýme ifâ edilmiþ idi.
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Mezkûr a‘zalýkdan cevaben alýnan tezkirede Rusya'dan gelen muhâcirînden
bir takýmý þehbenderliklere pasaportlarýný vize etdirmeksizin hod be-hod
gelmekde olmalarýyla böyle kendiliklerinden gelenlerin mahallerine gönderilmesi tedâbirînin ittihâzý için nezâret-i müþârünileyhâya ve gelmiþ olanlarýn
iâdesi husûsunda da taraf-ý hümâyûna iþ‘ârý lüzûmu dermiyân eyleyip nezâret-i
müþârünileyhâya ol bâbda tebligât icra kýlýnmýþ olmaðla nezâret-i celîlerince
dahi iktizâ-yý hâlin ifâ ve inbâsýna himmet.
9 Zilhicce [1]321 ve 12 Þubat [1]319
*
Sadâret-i Uzmâ
Mektubi Kalemi
Numara
247

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne

23 Zilkâde [1]321 tarihli tezkireye zeyldir.
Rusya'dan birer-ikiþer Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib
olduklarý vapurlarla Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-ý resmiye
olmadýðý halde irkâb sûretiyle iâde edilip Trabzon'a çýkmakda olan Kafkasya ve
Daðýstan muhâcirleri hakkýnda Trabzon Vilâyeti'yle Canik Mutasarrýflýðýnca
istifsâr-ý muâmele edilmekde olduðundan bahisle tekidi hâvî Zabtiye Nezâret-i
Celîlesi'nden bu kere gelen 6 Zilhicce [1]321 tarihli ve 147 numaralý tezkire
dahi leffen savb-ý vâlâlarýna irsâl kýlýnmaðla münderecâtýna ve iþ‘âr-ý sâbýkýna
nazaran iktizâsýnýn ifâ ve inbâsý ve ma‘lûmat itâsýna himmet.
15 Zilhicce [1]321 ve 18 Þubat [1]319
*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Nezâret-i Dahiliye
Muhâcirîn Ýdâresi
Aded
5
Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'dan birer-ikiþer Trabzon'a gelip oraca kabul olunmayan ve râkib
olduklarý vapurlarla Dersaâdet'e gelmeleriyle ellerinde bir gûne evrak-ý resmiye
bulunmadýðý halde irkâb sûretiyle Trabzon'a çýkmakda olan Kafkasya ve
Daðýstan muhâcirleri haklarýnda Trabzon Vilâyeti'yle Canik Mutasarrýflýðýnca
istifsâr-ý muâmele edilmekde olduðuna dair Zabtiye Nezâret-i Celîlesi'nden
tekiden mütekaddem tezkirenin leffiyle iktizâsýnýn ifâ ve inbâsý zeylen þerefvârid olan fî 19 Þubat sene [1]319 tarih ve elli beþ numaralý tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîlerinde emr u izbâr buyurulmuþdur.
Bu gibiler hakkýnda vilâyet-i müþârünileyhâca nezâret-i âcizîden dahi istifsâr-ý muâmele kýlýnmakda olup ruhsatsýz gelen muhâcirînin adem-i kabulleri
irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî iktizâ-yý celîlesinden bulunmasýyla her
nereden gelir ise gelsin yedlerinde evrak-ý resmiye olmayan muhâcirînin hükm-i
celîl-i irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahi'ye nazaran kabul edilmemeleri iktizâ
eyleyeceði cevaben bildirilmiþ ve tezyil buyurulan 23 Zilkâde sene [1]321 tarihli tezkire-i sâmiye-i vekâlet-penâhîleriyle ahîren þeref-vârid olan 3 Zilhicce sene
[1]321 tarih ve elli bir numaralý diðer tezkire-i sâmiye-i fehâmet-penâhîleri
üzerine nezâret-i müþârünileyhâya ifâ-yý tebligât edilmiþ olduðundan
Muhâcirîn Ýdaresi ifadesiyle arz ve beyânýna ibtidâr ve tezkire-i mürsele iâdeten takdim ve tisyâr kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Muharrem sene [1]322 ve fî 22 Mart sene [1]320 / [4 Nisan 1904]

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Memduh
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MUHACÝRLERÝN ÝHTÝYAÇLARININ KARÞILANMASI ÝÇÝN
PÝYANGO ÝDARESÝ TEÞKÝLÝ
Osmanlý topraklarýna göç eden muhâcirlerin iþlerini idare için bir komisyon
kurularak çalýþma talimâtý hazýrlanmasý, muhâcirlere ev, okul ve câmiler
yapýlarak okullarda ziraat ilmi okutulmasý, çift ve süt hayvanlarý ile
tohumluk tahýllarýn verilmesi, iskân yerlerine emniyet görevlilerinin
tayini, muhâcir masraflarýnýn karþýlanmasý için Ziraat Bankasý
aracýlýðýyla bir piyango idaresi kurulmasý ile komisyon birinci
azâlýðýna ek görev olarak Yýldýz Sarayý Baþkitâbeti Ýkinci Kâtibi Ýzzet Paþa'nýn ve üyeliklerine Þûrâ-yý Devlet Tanzimat
Dairesi'nden Reþad ve Refik beylerin tayinleri

39

16 Aralýk 1905

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý
Hümâyûn
2084
Rus Seyr-i Sefâin Þirketi'ne mensub Çar ismindeki posta vapurunun
Beyrut'a gitmek üzere Novoroski'den râkib olan ma‘a aile bin on dokuz nüfus
Çerkes muhâcirînini hâmil olduðu halde Kavak'dan Dersaâdet'e geldiði arz ve
iþ‘âr kýlýndýðýndan muhâcirîn-i merkûmenin Adana cihetlerinde ve Anadolu
þimendüfer güzergâhýnda iskân edilmek üzere münasib mahaller kararlaþdýrýlarak hemen arz-ý atebe-i ulyâ kýlýnmasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i
seniyye-i cenâb-ý hilâfet-penâhi iktizâ-yý âlîsinden bulunduðunu mübellið
tezkire-i husûsiye-i devletleri mütâlaa olunmuþ ve bunlardan bir kýsmýnýn
Ereðli civarýna ve diðerlerinin Adana'ya sevki münasib ise de Ereðli'de ne
mikdâr hâli arazi bulunabileceði ve büyût ve mesâkini mahdûd olan bir
mahalde kýþ ortasýnda ne sûretle barýnmalarý mümkün olacaðý ve Adana'nýn ova
ciheti emrâz-ý müstevliyeye ma‘rûz olup dað taraflarýna ne mikdâr muhâcir
sevki kâbil idüði kesdirilemediðinden muhâcirîn-i merkûmenin ber-mantûk
emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne hangi mevâki‘de tavtin ve iskânlarý münasib
olacaðýnýn evvel emirde Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi'nce tedkik ve te’em234
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mülüyle ona göre icabâtýnýn icrasý lâzýme-i hâl ve maslahatdan görünerek bu
bâbda tedkikât ve müzâkerât-ý lâzýme ifâsýyla keyfiyetin müsâra‘aten inbâsý
zýmnýnda emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne hükm-i münîfi komisyon-ý âlî-i
mezkûra teblið ve iþ‘âr kýlýnmýþ ve oradan verilecek karar üzerine iktizâsýnýn
derhal ifâ ve arz-ý atebe-i ulyâ olunmasý mukarrer bulunmuþ olmaðla keyfiyetin
südde-i seniyye-i mülûkâneye ref‘ ve iblâðý mütemennâdýr efendim.
Fî 14 Þevval sene [1]323 fî 28 Teþrin-i sâni sene [1]321

*

Sadrâzam
Ferid

Encümen-i Mahsûs
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret etmekde ise de
bunlarýn refahlarý tamamen temin edilmemekde olduðundan ve halbuki bu
misillü ehl-i Ýslâm'ýn temin-i refah ve muhâceretleri mukteziyât-ý dîniyeden ve
her nokta-i nazardan menfa‘at-i devlet ve memlekete hâdim esbâbdan bulunduðundan bu ümniyeyi istihsal edecek bir komisyon teþkili ve bunlarýn iskân ve
iâþelerine muktezî hâne ve mesâkini þâmil karyeler tesisi ve bu karyelerin
hanedân-ý celîli'l-ünvân-ý saltanat-ý seniyyeden münasiblerinin nâm-ý âlîleriyle
tevsîminin arz ve sýra numarasýna tâbi‘ olmak lâzým gelen bu karyelerde icab
eden mesâcid ve mekâtib-i ibtidâiyenin inþâ ve ihdâsý ve bu mekâtibde Kur’an-ý
azîmü'þ-þân ile akâid-i dîniye ve ilm-i ziraatden birer bendin tedris ve talimi ve
bunlara muktezî ebniye ve âlât ve edevât-ý zer‘iyye ve tohumluklar ile çift ve süd
hayvanâtýnýn tedâriki zýmnýnda bir nev‘ iâne cem‘ ve küþâdý ve sýhhat-i
umûmiyeleri ve emr-i zâbýta ve muhâfazalarý için her çend köye bir müdür ile
jandarma ve zâbýta memûrlarý tertibi husûslarýnýn bi'l-müzâkere verilecek
kararýn arz-ý hâk-pây-i âlî kýlýnmasý þeref-mend-i telakkisi olduðumuz irâde-i
seniyye-i cenâb-ý hilâfet-penâhi icab-ý âlîsinden olup ümmet-i nâciye-i
Muhammediye'nin selâmet ve saâdetini kâfil olan iþbu irâdât-ý merhamet-âyât-ý
cenâb-ý cihân-bâniye mukâbil ed‘iye-i hayriye-i hazret-i þehinþahi ref‘-i bâr-gâh-ý
ehadiyet olunarak muktezâ-yý maslahat miyâne-i abidânemizde tezekkür ve bu
bâbda zaten mevcud olan nizamnâmeler ve talimât-ý seniyye celb ve mütâlaa
olundukda veli nimet-i bi-minnetimiz Padiþahýmýz efendimiz hazretlerinin âsâr-ý
ulviyet ve merhamet-i hazret-i cihân-bâniden olmak üzere bu emr-i hayr için taht-ý
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riyâset-i mufahhama-i þehriyârilerinde olarak mukaddemâ bir komisyon-ý âlî
teþkil buyurulmuþ ve azâlýðýnýn da el-yevm Vahid ve Behcet beyler ve erkân-ý
harbiye ferikânýndan Osman Paþa mevcud ise de iþin matlûb-ý âlî vechile
temþiyeti zýmnýnda iki aza daha ilavesi münasib-i mütâlaa olunmuþ ve Þûrâ-yý
Devlet Tanzimat Dairesi azasýndan Reþad ve Refik beylerin kifâyetleri
müsellem bulunmuþ olduðundan bunlarýn dahi vazife-i munzama olmak üzere
mezkûr komisyon-ý âlî azâlýðýna memûriyetleri muvâfýk ve münasib görünüp
ancak birinci azâlýðýn Rýza Paþa'nýn vuku‘-ý vefatýndan beri münhal olduðu ve
mârru'l-arz nizamnâmeler ve talimâtýn irâdât-ý seniyye-i cenâb-ý mülûkâne ile
mukaddemâ tanzim olunarak bu defa sâniha-pirâ-yý sudûr buyurulan irþadât-ý
seniyye-i hazret-i þehinþahinin aksâm-ý külliyesini câmi olup þu kadar ki teþkil
olunacak kurânýn hanedân-ý celîli'l-ünvân-ý Osmaniyeden münasibleriyle tevsîmi ve bu kurâda tesis olunacak mekâtib-i ibtidâiyede tedris olunacak ulûm ile
bunlarýn sýra numaralarýna tebe‘iyyeti ve her çend karyeye bir müdür ve zabýta
memûrlarý zikr olunmuþ idiðünden iþbu nukât talimât ve nizamnâmenin münasib bir tarafýna ilaveten derc ve terkîm ile arz ve takdim kýlýnmýþdýr.
Muhâcirînin masârýf-ý iskâniye ve iâþeleri için büdcede bir mikdâr akçe dahil ise
de bunun mikdârý muhâcirînin arzu-yý âliye tevfikan sûret-i muntazamada
iskâný zýmnýnda inþâsý lâzým gelen hânelerle alât ve edevât-ý zirâiyenin
tedârikine kifâyet etmeyeceðinden ve bazý kesân tarafýndan piyango için mürâcaat vâki‘ olmakda ise de menâfi‘-i külliyesini kendilerine hasr eyledikleri
cihetle Ziraat Bankasý marifetiyle bir piyango tesisi hâlinde muhâcirîn masârýfý
için bir karþýlýk hâsýl olacaðýndan bundan elli bin lirasýnýn bu seneye mahsûsan
muhâcirîn masârýfýna ve mâadâsý bu sene ve sinîn-i âtiyede münâsafaten
techizât-ý askeriye ile Hamidiye Hicaz hatt-ý âlîsine tahsis kýlýnmak üzere iþbu
piyango layihasýnýn müsâra‘aten tanzimiyle Bâb-ý âlî'ye irsâli husûsunun Ticaret
ve Nâfia Nezâreti'ne havalesi tezekkür kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda ve kâtýbe-i
ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 15 Þevval sene [1]323 ve fî 29 Teþrin-i sâni sene [1]321

Sadrâzam

Adliye
Nâzýrý

Hariciye
Nâzýrý

Mehmed Abdurrahman Ahmed
Ferid
Nureddin
Tevfik
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Bahriye
Nâzýrý

Mehmed
Memduh

Mehmed
Celal

Evkâf-ý Ticaret ve
Hümâyûn
Nâfia
Nâzýrý
Nâzýrý
Turhan

Mustafa
Vehbi
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Encümen-i Vükelâ'nýn melfûflarýyla beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu
mazbatasý üzerine komisyon-ý âlî-i mezkûr birinci azâlýðýna ilave-i memûriyet
olarak kâtib-i sâni-i hazret-i þehriyâri kurenâ-yý cenâb-ý Padiþahiden devletlü
Ýzzet Paþa hazretleri tayin buyurulmakla beraber müþârünileyhimâ Reþad ve
Refik beyefendiler hazerâtýnýn dahi ber-vech-i arz ve istizân mezkûr komisyon
azâlýðýna vazife-i munzama olmak üzere icra-yý memûriyetleri husûsuna irâde-i
seniyye-i cenâb-ý hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurulmak ve masârýf-ý
iskâniye ve iâþe olarak iktizâ eden mebâliða bir karþýlýk tedâriki lâzýmeden ise
de piyango maddesi þâyân-ý te’emmül olduðundan bu bâbda ba‘dehû iktizâ-yý
hâl düþünülmek üzere husûsât-ý sâirenin Meclis-i Vükelâ-yý fihâmda müzâkeresi cümle-i emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahi'den olmaðla ve bâbdaki
tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhiye hâmiþ terkîmiyle de teblið olunmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Þevval sene [1]323 ve fî 2 Kanûn-ý evvel sene [1]321
Serkâtib-i hazret-i þehriyâri
Tahsin
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri;
Memâlik-i Þâhâne'ye hicret edecek ahali-i Ýslâmiye'nin sûret-i iskân ve terfîhleri hakkýnda þeref-müteallik buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i cihân-bâni
mantûk-ý celîli vechile Encümen-i Mahsûs-ý Vükelâ'da cereyân eden müzâkereyi hâvî kaleme alýnan mazbata arz ve takdim olmaðla ol bâbda her ne vechile
emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i hilâfet-penâhi þeref-sünûh buyurulur ise
mantûk-ý celîli infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý
efendim.
Fî 15 Þevval sene [1]323 ve fî 29 Teþrin-i sânî sene [1]321
Sadrâzam
Ferid
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Encümen-i Vükelâ'nýn mazbatasý ve melfuflarýyla
beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri üzerine
komisyon-ý âlî-i mezkûr birinci azâlýðýna ilave-i memûriyet olarak kâtib-i sâni-i
hazret-i þehriyârî kurenâ-yý cenâb-ý Padiþahiden devletlü Ýzzet Paþa hazretleri tayin
buyurulmakla beraber müþârünileyhimâ Reþad ve Refik beyefendiler hazerâtýnýn
dahi ber-vech-i arz ve istizân mezkûr komisyon azâlýðýna vazife-i munzama olmak
üzere icra-yý memûriyetleri husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ý hilâfet-penâhi þerefmüteallik buyurulmuþ ve masârýf-ý iskâniye ve iâþe olarak iktizâ eden mebâliða bir
karþýlýk tedâriki lâzýmeden ise de piyango maddesi þâyân-ý te’emmül olduðundan
bu bâbda ba‘dehû iktizâ-yý hâl düþünülmek üzere husûsât-ý sâirenin Meclis-i
Vükelâ-yý fihâmda müzâkeresi cümle-i emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i
Padiþahiden olmaðla ve mazbata-i mezkûreye hâmiþ terkîmiyle de teblið olunmaðla
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Þevval sene [1]323 ve fî 2 Kanûn-ý evvel sene [1]321 / [16 Aralýk 1905]

Serkâtib-i hazret-i þehriyâri
Tahsin
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Ý. DH, 1440/1323. L/27
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SÝVAS'TA KURULAN MUHACÝR KÖYLERÝNÝN YENÝ ÝSÝMLERÝNÝN
LÝSTESÝ
Sivas'ýn kazâ ve livâlarýnda iskân edilen muhâcirler için kurulan köy ve
mahallelerin eski ve yeni isimlerini gösteren liste Padiþaha
sunularak yeni isimlerin kullanýlmasýnýn onaylandýðýna
dair Yýldýz Sarayý Baþkitâbet tezkiresi

40

26 Eylül 1906

Yýldýz
Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
4893

Sivas Vilâyeti dahilinde iskân edilmiþ olan muhâcirîn için müceddeden teþkil olunan kurâ ve mahallâtýn nâm-ý kadîmleriyle bunlar için bundan sonra yâd
ve tesmiyesi tensib edilen esâminin pusulasý leffen irsâl kýlýnmýþ olduðundan
mezkûr kurâ ve mahallâtýn iþbu nâm-ý cedîdlerle yâd ve tesmiyesi Muhâcirîn-i
Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'nin mazbata-i ma‘rûzasý üzerine þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhi icab-ý âlîsinden olmaðla emr u fermân-ý hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 7 Þaban sene [1]324 ve fî 12 Eylül sene [1]322 / [26 Eylül 1906]
Serkâtib-i hazret-i þehriyâri
Tahsin

*
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Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi

Tâbi‘ olduðu
Livâ veya Kazâ

Mevki‘i

Nâm-ý kadîmi

Nâm-ý cedîdi

Aziziye Kazâsý

Viranþehir

Þerefiye

Hamidiye

Gürün

Hamzagölü

-

Aziziye

Kangal

-

Orhaniye

-

Mahmudiye

Yenihan

Fatmaviran
Boyunduruk
Beleni
Üregil karyesi

-

Sultaniye

Hafik

Beylikçatý

-

Süleymaniye

Koçgiri

Çatalkaya

-

Selimiye

Koçgiri

Çatalkaya

-

Selimiye

Koçgiri

Diyab

-

Osmaniye

Koçgiri

Ekiz

-

Kadiriye

Koçgiri

Bahve

-

Burhaniye

Koçgiri

Duriçin

Hamidabad

Tokad

Armus

-

Tokad

Ekincilik

-

Hamidabad
Mamure-i
Hamidiye
Ýhsanhamid

Tokad

Tatarçiftliði

-

Ertuðrul

Tokad

Kuþoturaðý

-

Nuriye

Niksar

-

Osmaniye

-

Süleymaniye

Amasya-Köprü

Düzkýrýk
Nefs-i kasabada
mahalle
Cebelü

-

Burhaniye

Mecidözü

Harmancýk

-

Mamuretülhamid

Mecidözü

Elcikbeleni

-

Ahmediye

Mecidözü

Söðüdönü

-

Bünyân-ý Osmanî

Kangal

Amasya
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Mecidözü

Kuyucak

-

Mecidiye

Mecidözü

Karapýnar

-

Tevfikiye

Merzifon

Nuridüzü

-

Bayezid

Zile

Küplüce Yaylasý

-

Turgutalp

Zile

Çiçekpýnarý

-

Hamidiye

Zile

Hatibpýnarý

-

Tevfikiye

Zile

Belpýnarý

-

Süleymaniye

Zile

Kanpýnarý

-

Osmaniye

Zile

Ýnceöz

-

Fatih

Zile

Elmalýütüðü

-

Selimiye

Zile

Bildiþ

-

Mecidiye
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Ý. HUS, 146/1324. Þ/18
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41

RUSYA'DAN GELMEKTE OLAN HACILAR ÝLE KAFKASYA
MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN ALINACAK KARANTÝNA TEDBÝRLERÝ
Kolera salgýný bulunan Rusya'dan gelmekte olan hacýlar ile Kafkasya muhâcirlerinin uðrak yerleri olan Sinop ve Anadolukavaðý'nda alýnacak karantina
tedbirleri için kurulacak Sevk Komisyonu ve bu komisyonun görevlerini
tanzim eden talimâtýn hazýrlanarak takdim edildiði
25 Kasým 1907

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
3273
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan gelmekde olan hüccâc ile Kafkasya muhâcirleri hakkýnda ittihâzý
lâzým gelen tedâbirin müzâkeresiyle kararýnýn ve ol bâbda tanzim edilecek talimâtýn arz ve takdimi þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
iktizâ-yý âlîsinden bulunduðunu mübellið tezkire-i husûsiye-i devletleri Meclis-i
Mahsûs-ý Vükelâca lede'l-mütâlaa cereyân eden müzâkerâta tevfikan kaleme
alýnan mazbata talimât layihasýyla beraber arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla mündericâtý husûsunda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
þeref-sudûr buyurulur ise mantûk-ý âlîsi infâz edileceði beyânýyla tezkire-i
senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 18 Þevval sene [1]325 / fî 11 Teþrinisânî [1]323
Sadrâzam
Ferid
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'nýn mazbata-i ma‘rûzasý
ve melfûfu ile beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâretpenâhîleri üzerine mazbata-i mezkûreye de hâmiþ terkîmiyle teblið kýlýndýðý vechile
mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-sudûr buyurulmuþ
olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Þevval sene [1]325 ve fî 12 Teþrinisânî [1]323 / [25 Kasým 1907]

*
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Bâb-ý Âlî
Meclis-i Mahsûs
3273
Kolera hastalýðý bulunan Rusya memâliki tarîkýyla cânib-i Hicaz'a gitmek
üzere Dersaâdet'e gelerek bir müddet ikâmetden sonra savb-ý maksuda azîmet
etmekde bulunan hüccâcýn ba‘demâ Sinob'da karantina müddetlerini ba‘de'likmâl buraya uðramaksýzýn boðazlardan geçip doðruca Cidde'ye gitmeleri
hakkýnda Meclis-i Sýhhiyece ittihâz olunan karardan dolayý Rusya Sefâreti
baþtercümanýnýn vuku‘ bulan ifadâtýný ve ne yolda cevab verildiðini hâkî
Hariciye nâzýrý paþa tarafýndan arz ve takdim kýlýnan tezkire manzûr-ý âlî buyurularak el-yevm iki yüz kadar hüccâcýn boðaza gelmek üzere olduðundan vürûdunda orada hazýr bulundurulacak bir vapura aktarma ile buraya çýkmaksýzýn
doðruca ilzâm edilmezler ise sýzýldýyý mûcib olacaðý gibi Rusya'da dört bin kadar
hüccâcýn vapura muntazýr bulunduklarý nâzýr-ý müþârünileyh tarafýndan arz-ý
hâk-i pây-i âlî kýlýnýp ahîren Dersaâdet'e çýkan ve Rusya'dan gelen hacýlarda
koleradan musâb zuhûr etmiþ ve vefat eylemiþ olduðu ma‘lûm olmasýyla Meclis-i
Sýhhiyece ittihâz olunan kararýn memleketin muhâfaza-i sýhhat ve selâmeti
maksad-ý mühimmine müstenid olduðu cihetle tadil ve taðyiri câiz olamayacaðý
gibi Rusya'da vapura muntazýr olduklarý arz kýlýnan dört bin hüccâcýn
Dersaâdet'e çýkmalarý çünkü bunlarýn kâffesinin ifâ-yý farîza-i hacc etmek
niyet-i þerîfesiyle gelmiþ ahali-i müslimeden olmayýp aralarýna bir takým uygunsuz adamlar karýþabileceði ihtimalden ba‘îd olmayarak bu nokta-i nazardan
dahi iþin emr-i inzibâta taalluku ve binâenaleyh ehemmiyeti derkâr bulunduðuna ve maamâfîh þimdiden bu bâbda bir karar-ý sâlim ittihâz edilemeyecek olur
ise hem hüccâc-ý mûmâileyhim hakkýnda müþkilâtý hem de sefâretce devam-ý
þikayâtý müstelzim olacaðýna binâen bunlara mahal kalmamak ve memleketin
muhâfaza-i sýhhati maksadýyla ittihâz olunan karara da halel gelmemek üzere
Dahiliye ve Sýhhiye ve Zabtiye nezâretleriyle Muhâcirîn Komisyonu'ndan intihâb ve tayin olunacak birer memûrdan mürekkeb bir Sevk Komisyonu teþkil
olunmasý ve iþbu komisyonun hüccâcýn geldiði müddetce Boðaz'da bulunarak
hüccâc-ý merkûmenin orada tahaffuzhâne kurbunda bulundurulacak vapurlara
irkâb ve Dersaâdet'le asla ihtilât etdirmeksizin doðruca izâm edilmeleri ve iþbu
komisyonun vezâifini mübeyyin bir de talimât kaleme alýnmasý ve Rusya
hududundan gelmekde olan muhâcirînin dahi hastalýðýn sirâyetine sebeb
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olmakda olmasýna ve mehâzir-i sâiresine binâen onlarýn kabulünün men‘i husûsunun müzâkeresiyle kararýnýn arzý þeref-sâdýr olan irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Mülûkâne iktizâ-yý âlîsinden bulunduðunu mübellið tezkire-i husûsiye miyâne-i
âcizânemizde kýrâet olundu.
Mevsim-i hacc-ý þerîf olmak münasebetiyle Rusya'dan bir hayli hüccâc
gelmekde olduðu gibi Kafkasya havâlisinden bir takým muhâcirîn-i Ýslâmiye,
Memâlik-i Þâhâne'ye geçmekde olduðundan hastalýðýn men‘-i sirâyeti için icab
eden esbâb-ý tahaffuziyenin temini mütemmim olup oralardan gelmekde olan
hüccâc hakkýnda Meclis-i Umûr-ý Sýhhiyece ittihâz kýlýnan tedâbire göre
Rusya'dan gelmekde olan hüccâc doðrudan doðruya Sinob Tahaffuzhânesi'ne
azîmetle orada beþ gün karantina müddetini ikmâl etdikden ve haklarýnda
tathirât-ý lâzýme ifâ olundukdan sonra Dersaâdet'e idhal olunmamak þartýyla
Bahr-ý Siyah ve Sefîd boðazlarýndan bilâ-ihtilât imrârlarý ve doðruca Cidde'ye
izâmý ve fakat mezkûr hüccâcý hâmil olan vapurlarýn Dersaâdet ve Ýzmir ve
Beyrut gibi mahallerde bulunan hüccâcý dahi oralardan bilâ-ihtilât imrârlarý
mukarrer olacak el-yevm bu sûretle muâmele edilmekde olduðu izahât-ý
vâký‘adan anlaþýlmýþ idüðüne ve çünkü Kafkasya'dan gelmekde olan muhâcirînin tahaffuzhânelere nakliyle müddet-i muayyenenin hitâmýndan sonra
muâyenelerinin icra ve mahall-i iskânlarýna nakli mezkûr tahaffuzhânelerde
husûl-i izdihamý müstelzim olarak bu ise dâî-i mehâzir ve husûsiyle iskân edilecek yerlerin henüz muayyen olmamasý ve o havâlinin karla mestûr bulunmasý
cihetle hemen muâmele-i sevkiyelerinin icrasý müte‘azzir bulunduðuna mebnî
hududa gelenleriyle hastalýðýn kâmilen indifâ‘ýna kadar hicret edecek olanlarýn
kabul edilmemesi muktezî idüðünden ve zaten þehbenderlere o yolda tâlimât
dahi verildiðinden hüccâc hakkýnda ittihâz olunan tedâbir-i sýhhiyenin tamamen icraatýna devam ile beraber muhâceret sûretiyle geleceklerin dahi þimdilik
kabul edilmemesi ve Erzurum hududuna gelmiþ olanlara mikdâr-ý kâfî yiyecek
verilerek iâde edilmekle beraber pasaportlarýný tasdik için þehbenderhânelere
mürâcaat edeceklere yerleri henüz tehyi’e edilmediðinden ve hasbe'l-mevsim
emr-i iskânýn müsâdif olacaðý müþkilâtdan ve gelecek olurlar ise iâde edileceklerinden bahisle kendilerine sûret-i münasibede cevab itâ edilmek üzere
Rusya'daki Devlet-i Aliyye þehbenderlerine ez-ser-i nev talimât-ý seri‘a itâsý
husûslarýnýn Hariciye ve Sýhhiye nezâretlerine havalesi ve Kavak
Tahaffuzhânesi'ne gönderilen seksen üç hacýnýn haricle ihtilâtýna meydan verilmemek üzere polisce dahi nezâret altýnda tutulmalarý zýmnýnda muktedir bir
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polis memûrunun Kavak'a izâmý husûsunun Zabtiye ve tanzîfât ve tathirât-ý
belediye her vakitden ziyâde dikkat ve itina ve bozuk meyve, me’kûlât fürûhtuna meydan verilmemek üzere takayyüdât-ý mukteziye icra olunmasýnýn ve
Sinob Tahaffuzhânesi'nde bulunan hüccâca sýkýntý çekdirilmemesinin dahi
Þehremaneti'yle Kastamonu Vilâyeti'ne li-ecli't-teblið dahiliye ve mezkûr tahaffuzhânelerde husûl-i izdihama mahal kalmamak üzere orada karantinalarýný
ikmâl edenleri alýp nakletmek için hüccâc nakledecek vapurlarýn Sinob'a
sevkedilmesi ve mezkûr vapurlardan birinin avdetinde Kavak'daki hüccâcýn
dahi irkâbý husûsunun Bahriye Nezâreti'ne iþ‘ârý tezekkür ve cümle-i emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Hilâfet-penâhîden olduðu üzere Rusya'da vapura
muntazýr olduklarý arz olunan dört bin hacýnýn Dersaâdet'e çýkmalarý Sýhhiyece
ve Zabtiyece mahzûrdan sâlim olamayýp Sýhhiye mukarrerâtýnýn tamamen
icrasýyla beraber sefâretce devam-ý itirazât ve þikayâtý ve hüccâc hakkýnda dahi
müþkilâta mahal kalmamak üzere Dahiliye ve Sýhhiye ve Zabtiye nezâretleriyle
Muhâcirîn Komisyonu'ndan intihâb ve tayin olunacak birer memûrdan
mürekkeb bir Sevk Komisyonu teþkili ve iþbu komisyonun hüccâcýn geldiði
müddetce Boðaz'da bulunarak hüccâc-ý merkûmenin orada tahaffuzhâne kurbunda bulundurularak vapurlara irkâb ve Dersaâdet'le asla ihtilât etdirmeksizin doðruca izâm edilmeleri ilave-i müzâkerât edilmiþ ve ber-mantûk-ý emr u
fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Mülûkâne kaleme alýnan talimât layihasý leffen arz
ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 Þevval sene [1]325 ve fî 11 Teþrinisânî sene [1]323
Sadrâzam Mehmed Ferid
ve diðer Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ üyelerinin mühürleri

Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'nýn iþbu mazbatasý bu bâbdaki tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhî ve melfûfu ile manzûr-ý âlî buyurularak tezkire-i mezkûreye de
hâmiþ terkîmiyle teblið olunduðu vechile mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî þeref-sudûr buyurulmuþ olmaðla.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Þevval sene [1]325 ve fî 12 Teþrinisânî sene [1]323/ [25 Kasým 1907]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Tahsin
*
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Daire-i Umûr-ý Sýhhiye
Tahrirât Odasý
Rusya'dan gelmekde olan hüccâcýn arkasý alýnýncaya kadar zîrde gösterilen
mevâd mûcebince muâmele olunmak ve Dahiliye ve Sýhhiye ve Zabtiye nezâretleriyle Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne intihâb ve tayin olunacak birer memûrdan mürekkeb bulunmak üzere bâ-irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî teþkil
kýlýnan ve Anadolu Kavaðý'nda bulunacak olan Sevk Komisyonu'na verilen talimâtdýr.
Evvelen Rusya sevahilinden gelip Sinob Tahaffuzhânesi'nde beþ gün karantinayý ikmâl ve tedâbir-i tathiriye ve tebhîriyeyi itmâm eyleyen ve temiz
pratikasýný el-ân hüccâcýn ya geldikleri vapurlara tekrar binerek veyâhûd Sinob
Limaný'nda bulundurulacak hüccâc irkâbýna mahsûs vapurlara tahmil edilerek
doðruca Kavak'a muvâsalatlarýnda bu vapurlar ve hâsýl olduklarý hüccâc-ý kirâm
patenteleri mûcebince temiz iseler de ahîren bunlardan birisinin Dersaâdet'de
koleradan vefatý vuku‘a gelmesinden dolayý hüccâc-ý mûmâileyhin Dersaâdet'e
idhalleri Meclis-i Umûr-ý Sýhhiye kararýyla men olunduðundan hüccâc-ý
mûmâileyhimi hâmil vapurlar iþbu talimât mûcebince Bahr-ý Siyah ve Sefîd
boðazlarýndan imrâr olunacaklardýr.
Sâniyen Bu sûretle Kavak'a gelecek vapurlarýn evvelen Kavak Karantinasý
tabibi tarafýndan evrak-ý sýhhiyesi bi'l-muâyene ahvâl-i sýhhiyesi yolunda olduðu
tebeyyün etdirildikden sonra hüccâcýn me’kûlât ve erzak gibi bir alacaklarý
olduðu veyâhûd Dersaâdet bankalarý ve tüccar ve hemþehrileri üzerlerine
muhavvel çek ve havaleleri olup da mürâcaat eyledikleri halde kendileri vapurdan çýkarýlmaksýzýn mezkûr komisyon hey’eti marifetiyle derhal mes’ulleri is‘âf
olunacakdýr.
Sâlisen Kavak'a gelecek olan hüccâc vapurlarý içinde âdi yolcu bulunur ise
Meclis-i Umûr-ý Sýhhiye'nin kararýna tevfikan bunlar Dersaâdet'e gelebileceklerinden Müslüman ve Hýristiyan bu makûle yolcular pasaport zî ve kýyafetleri
ile hüviyetleri komisyon tarafýndan derece-i sübûta vardýrýldýkdan sonra
vapurlardan bi'l-ihrac Dersaâdet'e gönderilecek ve içlerinde eþhâs-ý muzýrra
görülür ise zâbýtaca derhal muâmele-i lâzýme ifâ kýlýnacakdýr.
Râbian Þitânýn hülûlu ve hastalýðýn devamý hasebiyle Rusya'dan berren ve
bahren Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceretin vuku‘u men edildiðinden þâyed bu
vapurlar derûnunda muhâcir bulunur ise Kavak'a ihrac ve bir mahall-i müna-
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sibde muvakkaten iskân etdirilerek keyfiyetin derhal iþ‘ârý komisyonun cümle-i
vezâifindendir.
Hâmisen Sinob'dan Rus hüccâcýný hâmil olan vapurlarýn derûnundaki hüccâcý hiçbir tarafa çýkarmaksýzýn Bahr-ý Siyah ve Sefîd boðazlarýndan geçerek
semt-i maksudlarý olan Cidde'ye azîmet edecekleri misüllü esna-yý râhda Kavak
ve Ýzmir ve Beyrut ve Rodos gibi merâkiz-i sýhhiyeye dahi uðrayarak istiâb
resmlerine göre sýhhiye memûrlarýnýn nezâreti altýnda olarak baþka hüccâc
almalarý da Meclis-i Sýhhiye'nin cümle-i mukarrerâtýndan olmasýna ve
Dersaâdet'den bu vapurlara binecek olan hüccâcý acenteler Kavak'a kadar
götürmek mecburiyetinde bulunmasýna binâen Hicaz'a gitmek üzere Kavak'dan
binecek Dersaâdet hüccâcýnýn dahi vapurlara rükûbu hakkýnda her türlü
muâvenât ve teshilâtýn irâesi komisyonun vezâif-i mahsûsasýndandýr.
Sâdisen Hüccâcý hâmil olarak Kavak'a kadar gelip de þâyed esbâb-ý
mücbireden dolayý Cidde'ye kadar gidemeyecek olan vapurlar derûnundaki
hüccâcý Kavak pîþgâhýnda hüccâc irkâbýna mahsûs bulunan ve Dersaâdet'e
uðramaksýzýn mevâdd-ý sâbýka mûcebince hareket edecek olan diðer vapurlara
nakil edebileceklerinden iþbu nakliyât husûsunda dahi komisyon hey’eti
tarafýndan dikkat ve nezâret-i mütemâdiye icrasý lâzýmdýr.
Sâbian Ýþbu komisyon Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne merbût bulunduðundan mûceb-i tereddüd ve iþtibâh olacak bir hâl zuhûrunda nezâret-i müþârünileyhâya mürâcaatla alýnacak emir ve talimâta göre hareket edecekdir.
Sâminen Muâmelât-ý sýhhiyeden mâadâ hiçbir sebeb ve vesile ile vapurlarýn
hareketleri ta‘vîk ve tehir olunmak nizâmât-ý sýhhiyeye mugâyir bulunduðundan
komisyon hey’eti tulû‘dan gurûb-ý þemse kadar Kavak'da bulunarak vazifelerini
bi-hakkýn ifâ edecekler ve aksi halde taht-ý mes’uliyete alýnacaklardýr.
Tâsian Komisyonun vezâifinin teshili emrinde hükûmet-i mahalliye ile
Kavak'daki Sýhhiye ve Zâbýta ve Liman memûrlarý her türlü muâvenât icrasýyla
mükellefdirler.
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KARAÇAY MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN ANKARA'DA KURULAN KÖYE
SÜLEYMANÝYE ÝSMÝ VERÝLDÝÐÝ
Ankara vilâyetinde Sivrihisar kazâsýnýn Erten mevki‘inde iskân edilen Karaçay
muhâcirleri için teþkil edilen köyün adýnýn Süleymaniye olmasý Padiþah
tarafýndan onaylanarak ilgi nezâretlere bildirildiði
17 Þubat 1908

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 3242
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Ankara Vilâyeti'nde Sivrihisar Kazâsý'nýn Erten mevki‘inde iskân edilen
Karaçay muhâcirlerinin teþkil ettikleri karyenin Süleymaniye nâm-ý âlîsiyle
tevsîmi Ýskân-ý Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi'nin mazbata-i ma‘rûzasý üzerine
þeref-sudûr buyurulan Ýrâde-i Seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî muktezâ-yý
celîlinden bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbet-i Celîlesi'nden bâtezkire-i husûsiye inbâ ve keyfiyet Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîleleriyle taraf-ý vâlâ-yý Seraskerî'ye de teblið kýlýnmaðla nezâret-i celîlelerince dahi ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne ifâ-yý muktezâsýna
himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 14 Muharrem sene [1]326 fî 4 Þubat sene [1]323 / [17 Þubat 1908]
Sadrâzam
Ferid
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RUS TABÝÝYETÝNDEN ÇIKMADAN GELECEK OLANLARIN MUHACÝR
DEÐÝL MÝSAFÝR OLARAK ÝÞLEM GÖRECEKLERÝ
Rusya tâbiiyyetinden çýkmadan gelenlerin ise ancak misafir olarak muâmele
göreceklerinin Rusya'nýn ilgili bölgelerinde gazeteler vâsýtasý ile ilân edilmesi
hakkýnda Meclis-i Vükelâ kararý

43

14 Nisan 1909

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtýna Mahsûs Zabýt Varakasýdýr
Hulâsa-i Me’âli
Üç yüz yirmi bir tarihinden sonra seyahat pasaportuyla geldikleri halde
muhâcir olduklarýný iddiâ ve kabullerini istidâ edenlerin evvel emirde Rusya
konsolatosuna sevkiyle oraca kaydlarý terkîn olunduðu takdirde yedlerine
tezkire-i Osmaniye itâsý karar-ý vâki‘ iktizâsýndan ise de bu bâbda Rusya
Sefâreti nezdinde icra kýlýnan teþebbüsâtýn akîm kaldýðýndan bahisle istifsâr-ý
muâmeleyi hâvî Hariciye Nezâreti'nden alýnan tezkire üzerine sebk eden iþ‘âra
cevaben Dahiliye Nezâreti'nden vârid olan tezkire kýrâet olundu.
Kararý
Me’âlinde tarih-i mezbûrdan sonra seyahat pasaportuyla Rusya'dan
Memâlik-i Osmaniye'ye gelmiþ ve iskân edilmiþ ne kadar muhâcir var ise isimlerini mübeyyin Muhâcirîn Ýdaresi'nden verilecek defterler üzerine Hariciye
Nezâreti'yle Rusya Sefâreti beyninde bi'l-müzâkere tâbiiyyet-i Osmaniye'lerinin
Rusya Hükûmeti'ne tasdik etdirilmesi ve þâyed bu neticenin istihsali melhûz
deðil ise mezkûr defterlerin ma‘lûmât olmak üzere nezâret-i müþârünileyhâca
bâ-takrir sefârete tevdi‘iyle bunlar da isimleri muharrer eþhâsýn tâbiiyyet-i
Osmaniye'yi iktisâb etdiklerinin takrir-i mezbûra derc olunmasý ve ba‘d ez-în
Rusya'dan Memâlik-i Osmaniye'ye hicret etmek isteyeceklerin kable'l-hicre
memleketlerince kat‘-ý alâka ve ale'l-usûl terk-i tâbiiyyetle tâbiiyyet-i
Osmaniye'yi iktisâb ve bunu vesâik-i resmiye ile isbat eylemedikce pasaportlarýnýn þehbenderhânelerce vize edilmemesi ve seyahat pasaportuyla gelip de
muhâcir olduklarýný iddiâ ve iskânlarýný istidâ edenler olur ise kabul ve tavtînleri cihetine gidilmeyip kendilerine misafir nazarýyla bakýlmasý ve keyfiyetin
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Rusya'nýn icab eden mahallerinde evrak-ý havâdisle ilânýyla beraber pasaportlarýný vize etdirmek üzere þehbenderhânelere mürâcaat edeceklere tefhîm
edilmesi gösterilmiþdir. Rusya'dan hicret ile Memâlik-i Osmaniye'de iskân
edilmiþ olanlarýn oraca kabul olunmayacaklarý ve bunlarýn esâmisini hâvî bir
kýt‘a defterin verildiði ve ellerindeki pasaportlarýn iâde kýlýndýðý takdirde tebdil-i
tâbiiyyetlerine sefâretce muvâfakat edileceði ifade-i vâký‘adan anlaþýlmýþ
olduðundan sefâret-i mezkûre ile bi'l-muhâbere ona göre icab-ý hâlin icrasý
husûsunun hariciye ve yolcu pasaportuyla gelecekler hakkýnda ber-mûceb-i
iþ‘âr misafir muâmelesi ifâsýnýn dahi dahiliye nezâretlerine havalesi tezekkür ve
tensib kýlýndý.
23 Rebîülevvel sene [1]327 / [14 Nisan 1909]
Meclis-i Vükelâ azâlarýnýn imzalârý
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OSMANLI TABÝÝYETÝNE GEÇMEK ÝSTEYEN MUSEVÝLERÝN TABÝÝYETE
KABULLERÝ
Rusya ve Romanya tebeasýndan ve Musevî cemâatinden olup Eskiþehir'in
Sivrihisar Kazâsý'ndaki akrabalarý yanlarýna gelerek Osmanlý tâbiiyyetine
kabul edilmelerini talep eden þahýslarýn öncelikle eski tâbiiyyetlerine
dönmeyeceklerine ve sözkonusu devletlerin konsoloslarý tarafýndan
bu konuda ýsrar olursa Osmanlý topraklarýndan çýkarýlmaya razý
olacaklarýna dair kendilerinden bir sened alýnarak nüfus
siciline kayýtlarýnýn yapýlmasý

44

23 Þubat 1910

Ankara Vilâyeti
Mektubî Kalemi
Aded
405
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Romanya ve Rusya tebeasýndan olup
Sivrihisar'ýn Kýranharmaný
mevki‘îne gelerek iskânlarýný istidâ
eden kesân hakkýnda

Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya ve Romanya tebeasýndan ve Musevî cemâatinden olup memleketlerinden aldýklarý pasaport ve Dersaâdet'den istihsal etdikleri mürûr tezkiresi
ile ve birisi firar sûretiyle Sivrihisar Kazâsý'na tâbi Kýranharmaný mevki‘inde
meskûn akraba ve hemþehrileri nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye'ye kabulleriyle karye-i mezkûre sicill-i nüfusuna kaydlarýnýn icrasýný istidâ eden on altý
nüfus hakkýnda ifâsý lâzým gelen muâmelenin istizânýný hâvî kazâ-i mezkûr kaymakamlýðýndan vârid olan tahrirâtýn sûreti leffen takdim kýlýnmaðla iktizâsýnýn
emr u inbâ buyurulmasý bâbýnda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 27 Þevval sene [1]327 ve fî 28 Teþrin-i evvel sene [1]325

*

Ankara Valisi
Mehmed Ferid
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Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Hariciye
Umûr-ý Siyasiye Müdüriyet-i
Umûmisi
Devâir ve Vilâyât Kalemi
Aded
884

Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne
Tâbiiyyet-i Osmaniye’yekabullerini
istidâ eden Rusya ve Romanyalý bazý
kesân hakkýnda

Saâdetli efendim hazretleri,
Rusya ve Romanya tebeasýndan ve Musevî cemâatinden olup memleketlerinden aldýklarý pasaport ve Dersaâdet'den istihsal etdikleri mürûr tezkiresi
ile ve birisi firar sûretiyle Sivrihisar Kazâsý'na tâbi Kýranharmaný mevki‘inde
sâkin akraba ve hemþehrileri nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kabullerini istidâ eden on altý nüfus hakkýnda lâzým gelen muâmele Ankara Vilâyeti'n den suâl edildiðinden ve Memâlik-i Þâhâne'ye Ýslâmdan olmayan bi'l-cümle
muhâcirînin kabul olunmamasý emr-i sâmî ahkâmýndan ise de bunlarýn mülteci sýnýfýnda görünmekde olduklarýndan bahisle istifsâr-ý mütâlaayý hâvî vârid
olan 21 Zilkâde sene [1]327 tarihli ve 950 numaralý tezkire-i aliyye-i Nezâretpenâhîleri mütâlaa-güzâr-ý âcizânem oldu.
Ol bâbda icrasý iktizâ eden muâmelât hakkýnda bazý ifadât ve mütâlaâtý hâvî
Tâbiiyyet ve Ýstiþâre odalarýndan yazýlan derkenârlarýn sûretleri leffen tisyâr
edildi. Me’âllerine nazaran iktizâ-yý hâlin ifâsý himem-i vâlâ-yý Nezâret-penâhîleridir. Emr u irâde efendim hazretlerinindir.
Fî 10 Muharrem sene [1]328 ve fî 9 Kanûn-ý sâni sene [1]325
Hariciye Nâzýrý nâmýna
Müsteþar
Ohannes
*
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Tâbiiyyet Kalemi derkenârý
Pasaportla gelenler muhâcir ve firaren gelenler mülteci addediliyor ve bu
makûle eþhâsýn karar-ý vâki‘ hilâfýnda ve sûret-i istisnâiyede kabulleri de ancak
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ kararýyla mücâz olabileceði ma‘rûzdur.
Ýstiþâre derkenârý
Rusya Devleti tebaiyyet ahvâlini kabul etdiði cihetle imparatorun ruhsatýný
ahz etmeksizin bir memleket-i ecnebiyeye ve bu iltica ve muhâceret tarîkýyla
tâbiiyyetini deðiþdirenlerin sýfat-ý cedîdesini tanýmamakda olduðuna binâberîn
izinsiz memleketinden çýkarak bizde mutavattýn ve Osmanlý olan Ruslarýn
üzerinde hakk-ý himâye iddiâ edip bu yüzden hayli müþkilât zuhûr etdiðine
binâen bu tezkirede mevzu-ý bahs olan eþhâsdan Rus olanlarýn memleketimizde
tavattun etmek arzularý hükûmet-i seniyyece tervic olunduðu takdirde her
muâmeleden mukaddem fîmâ-ba‘d Rusya tâbiiyyetini iddiâ etmeyeceklerine ve
Rusya konsoloslarý tarafýndan merkûmlarýn kendilerine tâbiiyyeti hakkýnda
ýsrar vuku‘unda Memâlik-i Osmaniye'den ihrac olunmalarý kesb-i zarûret
eyleyeceðinden buna razý olduklarýna dair ellerinden birer sened alýnmak ve bu
senedlerin birer sûreti merkûmlarýn yerleþdirilecekleri yerlerde alýkonulup asýllarý Tâbiiyyet Kalemi'nde hýfz edilmek lâzým gelir.
Romanyalýlara gelince: Romanyalýlar Berlin Muâhedenâmesi mûcebince
muvakkaten en ziyâde nâil-i müsâade millet muâmelesine mazhar olduklarýndan Romanya kanûnu, hükûmetin müsâadesi olmaksýzýn Romanyalýlarýn tebdil-i tâbiiyyetlerine müsâid olsa bile âtiyen müþkilât tahaddüsüne meydan veremeyeceði cihetle mârru'z-zikr tedbire tevessül fâideden hâli deðildir. Tafsilât-ý
ma‘rûzaya nazaran Tâbiiyyet Müdüriyeti'nin de mütâlaasý istifsâr olundukdan
sonra Dahiliye Nezâreti'ne cevab yazýlmasý lâzým gelir.
Fî 19 Kanûn-ý evvel sene [1]325
Tâbiiyyet derkenarý
Fî 19 Kanûn-ý evvel sene [1]325 tarihli tezkire-i cevabîye-i Nezâret-penahî
ile Dahiliye Nezâret-i Aliyyesi'ne irsâl kýlýnan fî 8 Kanûn-ý evvel sene [1]325 tarihli müzekkirede beyân ve izâh kýlýndýðý üzere Rusya'dan 1321 senesinden
mu’ahhar olarak seyahat pasaportlarýyla gelip sonradan muhâcir sýfatýyla tâbiiyyet-i Osmaniye’ye dehâlet istidâsýnda bulunan muhâcirîn-i Ýslâmiye hakkýnda
bir karar ittihâzý için Rusya Hükûmeti nezdinde mukaddemâ baþlanmýþ olan
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teþebbüsâtýn takibiyle beraber bundan böyle sâir memâlik-i ecnebiyeden gelen
müslim ve gayr-ý müslim muhâcirîn için memleketlerince icrasý mûcib-i enva‘-ý
müþkilât olan terkîn-i kayd muâmelesi için beyhûde yere izâ‘a-i evkâtdan sarf-ý
nazarla memâlik-i mütemeddine-i sâirede cârî olan usule tevfikân içlerinden
Hükûmet-i Seniyyece þâyân-ý kabul olan kesânýn verecekleri arzuhal ve sened
mûcebince tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kayýd ve kabullerinin yeniden usûl ittihâzý
muvâfýk-ý maslahat olacaðý mülâhazasýnda bulunmuþ ve binâenaleyh o gibi
þahýsdan alýnacak senedlere Ýstiþâre Odasý'nýn mütâlaa-yý vâký‘asý vechiyle
kuyûdât-ý mukteziyye ve kaviyye derci pek münasib görülmüþ olduðundan ve
Romanyalýlar ile sâir hükûmât-ý ecnebiyeden gelen muhâcirîn haklarýnda dahi
sâlifü'l-arz müzekkirede izahât-ý lâzýme münderic bulunduðundan ona göre ifâyý muktezâsý bâbýnda.
Fî 2 Kanûn-ý sâni sene [1]325 fî 3 Muharrem sene [1]328
*
Bâb-ý Âlî
Dahiliye Nezâreti
Sicill-i Nüfus Ýdâre-i Umûmiyesi
Rusya ve Romanya tebeasýndan olup
Sivrihisar'ýn Kýranharmaný
mevki‘îne gelerek iskânlarýný istidâ
eden kesân hakkýnda

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir,
Rusya ve Romanya tebeasýndan ve Musevî cemâatinden olup hâmil olduklarý pasaport ve mürûr tezkiresi ve biri firar sûreti ile Sivrihisar Kazâsý'na tâbi‘
Kýranharmaný mevki‘înde sâkin akraba ve hemþehrileri nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye’ye bi'l-kabul karye-i mezkûre sicill-i nüfusuna kayýdlarýnýn
icrasýný istidâ eden on altý nüfus hakkýnda muktezî muâmelenin inbâsý Ankara
Vilâyeti'nden gelen 28 Teþrin-i evvel sene [1]325 tarih ve dört yüz beþ numaralý
tahrirâtda iþ‘âr olunmuþ ve Memâlik-i Þâhâne'ye Ýslâm'dan olmayan bi'l-cümle
muhâcirînin kabul edilmemesi makam-ý âlî-i fahîmânelerinden tevârüd eden 15
Nisan sene [1]316 tarihli tezkire-i sâmiye ahkâmýndan olup bu bâbda Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nden alýnan 9 Kanûn-ý sâni sene [1]325 tarihli tezkire-i ceva268
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bîye ile vilâyetin zikr olunan tahrirâtý melfûfâtýyla ma‘ân ve leffen Sicill-i Nüfus
Ýdâresi ifadesiyle arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla keyfiyetin Þûrâ-yý Devletce
tezekkürü menût-ý re’y-i âlî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleridir.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Safer sene [1]328 ve fî Þubat sene [1]325
Dahiliye Nâzýrý nâmýna müsteþar
Ali Cevad

*
Dahiliye Nezâreti
Muhâberât-ý Umûmiye Dairesi
Rusya ve Romanya'dan gelen
Musevîler hakkýnda

Ankara Vilâyet-i Behiyyesi'ne
28 Teþrin-i evvel [1]325 tarihli ve 405 numaralý tahrirât-ý behiyyelerine cevabdýr.
Rusya ve Romanya tebeasýndan ve Musevî cemâatinden olup Sivrihisar
Kazâsý'ndaki akrabasý nezdine gelerek tâbiiyyet-i Osmaniye’ye kabullerini istidâ
eden eþhâsdan evvel-emirde fi-mâ‘bad Rus ve Romanya tâbiiyyetini iddiâ
etmeyeceklerine ve mezkûr devletler konsoloslarý taraflarýndan kendilerinin
tâbiiyyeti hakkýnda ýsrar vuku‘unda Memâlik-i Osmaniye'den ihrac edilmelerine razý olacaklarýna dair yedlerinden bir sened alýnarak ve bu senedlerin birer
sûreti yerleþdirilecekleri yerlerde alýkonularak asýllarýnýn Tâbiiyyet Kalemi'nde
hýfz olunmak üzere irsâli lüzûmu bi'l-muhâbere Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne
bâ-tezkire-i cevabîye, iþ‘âr olunmaðla ona göre ifâ-yý muktezâsýna himmet
buyrulmasý bâbýnda.
10 Þubat sene 1325 / [23 Þubat 1910]
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DH. MUÝ, 68-1/35
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YILDIZ SARAYI'NDA ÝSKÂN ÝÞLERÝNÝN ELE ALINACAÐI
TOPLANTININ PROGRAMI
Yýldýz Sarayý'nda yapýlacak toplantýlara esas olmak üzere muhâcirlerin
Anadolu tarafýnda ve Rumeli'nin uygun yerlerinde iskân iþlemlerinin
süratli ve mükemmelce yerine getirilmesi için belirlenen esaslar

45

1908/1909

Muhâcirînin Anadolu cihetinde ve Rumeli'nin münasib mahallerinde
kat‘iyyen iskân ve tavattunlarý merhamet-i seniyyeye ve muktezâ-yý hâl ve
maslahata muvâfýk olduðundan þu maksad-ý hayrý sûret-i seri‘a ve mükemmelede fi‘le getirmek için vaz‘ý icab eden esaslar zîrde tayin ve tahrir olunmuþdur.
Haftada bir kere yani beher Cuma günü akþamý Cumartesi gecesi huzur-ý
âlî-i hazret-i Padiþahî'de bir encümen akd olunmak.
Azâ-yý encümen zât-ý hazret-i Sadâret-penâhî ile hâss-ý vükelâdan iki zâtdan
ibaret olmak.
Muhâcirîn Anadolu'da vâki‘ arazi-i hâliye-i emiriyede ve Rumeli'de Emlâk-ý
Hümâyûn'dan olup Hazine-i Maliyece fürûhtu mutasavver olan çiftliklerde ve
kezâlik arazi-i hâliye-i emiriyede sûret-i kat‘iyyede iskân edilmek.
Muhâcirînin emr-i iskânlarýna ve tedârik-i esbâb-ý ta‘ayyüþlerine bakmak
üzere sevk olunduklarý mahallere müstakîmü'l-etvâr ve mücerrebü'l-ahvâl
memûrîn-i mahsûsa izâm kýlýnmak.
Bu bâbda zarûriyyü'l-vuku‘ olan masârýfa lâzým gelen karþýlýk bulunmak.
Encümen-i Âlî-i mezkûrca ittihâz olunan esas ve kararlarýn teferruât ve
icraatý mevcud olan Muhâcirîn Komisyonu'na aid olmak.
Ýþbu esas ve kararlarýn keyfiyet ve suver-i icraiyesini hâvî mezkûr komisyon
tarafýndan beher hafta Encümen-i Âlî'ye bir varaka takdim olunmak.
1326 / [1908/1909]
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DH. UMVM, 70/40
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Konya’da Karaçay Muhâcirleri, Ý. Ü. Nadir Es. Ktp.90648/1
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MUHACÝR ÇOCUKLARININ OKULLARA KAYDEDÝLMELERÝ
Dahiliye Nezâreti'nin genelgesiyle Sultanî mekteplerde yetim, þehit, muhâcir
ve muhtaç çocuklarýn sayýlarýnýn artýrýlmasýnýn vatan ve millet
menfaatlerine uygun bulunduðundan vilâyetlerce bu husûsta
harcama yapýlmasýna izin verilmesi

46

2 Ocak 1916

Maârif-i Umûmiye Nezâreti
Tedrisât-ý Taliye Dairesi
Müdüriyeti
Husûsî Numara: 3674
Umûmî Numara: 203414

Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Leylî ve meccâni talebe tahsisâtý
hakkýnda

Devletlü efendim hazretleri;
Masârýfý vilâyet büdcesinden verilmek üzere Mekâtib-i Sultaniye'ye yeniden
yeniye talebe kayýd ve kabulü cihetine gidilmeyip yalnýz geçen sene deruhde
edilmiþ olan talebe masârýfýnýn tesviyesiyle iktifâ edilmesi nezâret-i
celîlelerinden 2 Haziran sene [1]331 tarihli 753/294 numaralý tahrirât-ý
umûmiye ile vilâyâta teblið buyurulmuþ olmasýna binâen vilâyâtca tertib-i dahilî
nâmýyla talebe kayýd ve kabulünde tereddüd edilmekde olduðu iþ‘ârât-ý
vâký‘adan anlaþýlmýþdýr. Mekâtib-i Sultaniye'ye leylî meccâni olarak kayýd ve
kabul edilmiþ talebenin on yedi yaþýný ikmâl etmelerini müteâkib rýzalarýna
bakýlmaksýzýn Darulmuallimînlere nakilleri nizamnâme-i mahsûs icabýndan
bulunmasýna ve mekâtib-i ibtidâiye ile Darulmuallimînler maaþât ve
masârýfýnýn vilâyât büdcelerinden tesviye edilmekde olmasýna binâen
nev‘emmâ muallimlerin ve Darulmuallimîn talebesinin tezyidi gâyesine ma‘tûf
ve bilumûm vilâyât meclis-i umûmilerince mazhar-ý tasvib olan bu teþebbüsün
tervici Ýdare-i Vilâyât Kanûnu'na münâfî olmayacaðý gibi nezâret-i âcizî büdcesindeki tahsisât ile onda birinin kabulüne imkân görülemediði bi't-tecrübe
279
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sabit bulunan eytâm, þühedâ ve muhâcirîn ve etfâl-i muhtacînden bir kýsmýnýn
daha terbiye ve tezhib-i ahlâkýna ve belki tahlis-i hayatýna hizmet edeceði
cihetle her nokta-i nazardan vatan ve milletin menafi‘ine tevâfuk eylemekde
bulunduðundan sâl-i hâl bütcelerinde bu kâbil muhassasâtý bulunan vilâyâta
sarfiyât icrasý için müsâade itâsý ve sene-i âtiye büdcesine dahi ayný maksadla
kâfi mikdâr tahsisât idhali lüzûmunun icab edenlere emr u havalesiyle neticenin nezâret-i âcizîye de tebliði husûsuna inâyet-i Aliyye-i nezâret-penâhileri
þâyân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Kanûn-ý evvel sene [1]331 / [2 Ocak 1916]

Maârif-i Umûmiye Nâzýrý
Ýmza
[Þükrü]
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Y. PRK. BÞK, 81/66
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BOA. HRT, 551
Eskiþehir’de Muhâcir Ýskâný Ýçin Yer Tespit Krokisi
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ÇERKES ALTIKESEK VE BESNÝ KABÝLELERÝNÝN KÜTAHYA'DA
SEYÝTGAZÝ CÝVARINDA YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Çerkes muhâcirlerinden Altýkesek kabilesinin Kütahya'da Seyidgazi civarýndaki
Yýlankýrkan adý verilen araziye, Besni kabilesinin ise
Çifteler Çiftliði'ne baðlý Kuþmar denilen
araziye yerleþtirilmeleri
29 Aðustos 1859

Fî selh-i Muharrem sene [12]76 tarihiyle þeref-vürûd eden emirnâme-i
sâmî-i hazret-i Vekâlet-penâhînin sûretidir.
Devletlü efendim hazretleri,
Ma‘lûm-ý düstûrîleri buyurulduðu üzere Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de
tavattun etmek arzusuyla mukaddemce Dersaâdet'e gelip ber-mûceb-i irâde-i
seniyye li-ecli'l-iskân o tarafa sevk ve izâm olunan Çerâkis muhâcirlerinden
Altýkesek kabilesinin Küta[hya] Sancaðý dahilinde Seyidgazi civarýnda kâin
Yýlankýrkan arazisine ve Besni kabilesinin Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu
tevâbiâtýndan Kuþmar arazisine iskân kýlýnmasý ve mezkûr Yýlankýrkan arazisi
mu’ahharan sâlifü'z-zikr Çifteler Çiftliði hududuna idhal kýlýnmýþ olan meralardan çiftlik-i hümâyûn-ý mezkûra lüzûmu mikdârýndan fazlasýnýn bi-hasebi'lihtiyac muhâcirîn-i mûmâileyhime terk ve itâsý maddeleri mukarrer olduðunun
çiftlik-i mezkûr-ý memûrîne iþ‘ârýyla onun tarafýndan dahi lâzým gelen teshilâtýn
ifâsý taraf-ý vâlâ-yý Seraskerî'ye tavsiye kýlýnmýþ idi.
Bu defa cevab-ý sipehsâlârî ile beraber vârid olan Hâssa Ordu-yý Hümâyûnu
meclis-i mezkûresi me’âline nazaran sâlifü'z-zikr Yýlankýrkan denilen mahal
karye olup bunun mukaddem çiftlik-i mezbûre alýnmýþ olan mârru'l-beyân
arazisinden karye-i mezkûreye bir buçuk saat mesafede iki mâh müddet kadar
dört yüz re’s hayvanât ra‘y olunabilir mahalli çayýr olduðundan burada çiftlik-i
mezkûr hayvanâtýnýn evvel baharda henüz yavrulamýþ veya yavrulayacak kýsraklarý iki mâha kadar ra‘y ile ekserisi orada yavrulamakda ve mevsim-i þitâda dahi
çiftlik-i mezkûra lüzûmu olan kiyâh kifâyet etmeyip civar mahallerinden bedel
ile mübâyaa kýlýnmakda olmasýyla þu halde çayýr-ý mezkûrun iâdesi hayvanâtýn
mevsim-i baharda giriftâr-ý zarûret olmalarýný ve þitâ mevsiminde dahi kiyâhdan dolayý müzâyaka çekilmesi mûcib olacaðýna ve maahâza çayýr-ý mezkûrdan
285
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Yýlankýrkan karyesine varýncaya kadar bir buçuk saat tûlunda bulunan meranýn
bir saat dahi arzen vüs‘ati ve derûnunda hayli münbit arazi ve mahsuldâr tarlalarý bulunduðuna binâen yalnýz mezkûr çayýrýn çiftlik-i mezbûr hududu
dahilinde ibkâsýyla küs[ur] olan mezkûr meranýn muhâcirîn-i mûmâiliyhime
itâsý ve bir de mezkûr Kuþmar karyesinde elli hâne kadar aþiret ahalisi sekiz
dokuz seneden beri hâneler binâ ve inþâ ederek tavattun etmiþ ve ziraat ve
[hýrâset] ile meþgul olarak aþâr-ý þer‘iyye ve rüsûmât-ý kanûnîyeleri ile teklifât-ý
sâirelerini sene-be-sene itâ eylemekde bulunmuþ olduklarýndan sâlifü'z-zikr
Besni kabilesi dahi buraya iskân olunduðu takdirde cümlesi sýðýþ[...] ve halbuki
yarýmþar saat mesafede vâki‘ Hamamlý ve Câmilivirân nâm karyelerin mera ve
arazileri vâsi‘ ve kâfi olarak eðerçi derûnlarýnda üç beþ aþiret hâneleri var ise de
bunlar kaldýrýlabileceði ve Sulu nâmýnda diðer bir karye mahalli dahi hâli
bulunduðu cihetlerle mezkûr Besni kabilesinin bu karyelerde istedikleri gibi
iskânlarýnýn icrasý mümkün ve mahzûrsuz idüði anlaþýlmýþ ve bu sûret münasebât-ý mevk[iye] icabâtýndan olduðu misüllü iþ‘âr-ý sâbýkda dahi gösterildiði
vechile hem çiftlik-i mezkûrun mesâlihine sekte gelmemek ve hem de sâye-i
merâhim-vâye-i hazret-i tacdâride muhâcirîn-i mûmâileyhimin esbâb-ý ta‘ayyüþ
ve âsâyiþleri hâsýl olabilecek mahallere yerleþdirilmek kaziyye-i matlûbesine
muvâfýk görünmek olmasýyla ber-vech-i meþrûh tesviye-i icabâtý zýmnýnda keyfiyetin taraf-ý devletlerine iþ‘ârý Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan ifade olunmuþ ve
iskân memûru Ali Remzi Efendi'ye dahi [...]ce iþ‘âr-ý keyfiyet kýlýndýðý misüllü
çiftlik-i memûrîne ol vechile beyân-ý hâl olunmak üzere serasker-i müþârünileyh hazretlerine dahi bildirilmiþ olmaðla muktezâ-yý þîme-i mehâmdânî-i
düstûrîleri üzere ber-minvâl-i muharrer hüsn-i tesviye-i maslahata bezl-i
nakdîne-i himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka-i senâverî terkîmine ibtidâr
kýlýndý.
[29 Aðustos 1859]
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A. MKT. UM, 363/23
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48

ÇERKES VE NOGAY MUHACÝRLERÝNÝN MÝKTARINI GÖSTEREN LÝSTE
1858 yýlýndan itibaren Ýstanbul'a gelerek Dobruca, Rodos, Ýzmit, Kütahya,
Mihaliç, Ankara, Sivas, Konya ve Adana'daki iskân yerlerine gönderilen ve
Ýstanbul'da misafir olarak bulunan Çerkes ve Nogay muhâcirlerinin
hâne ve nüfus miktarýný gösteren liste
28 Kasým 1859

Ýki yüz yetmiþ beþ senesi Rebîülâhirin on birinci gününden bed’ ile zîrde
muharrer tevârih-i muhtelife ile Dersaâdet'e bi'l-vürûd li-ecli't-tavtîn bâ-irâde-i
seniyye taþra mahallere izâm kýlýnmýþ olan ve el-yevm Dersaâdet'de mevcud
bulunan Nogay ve Çerkes muhâcirlerinin mikdâr-ý nüfus ve keyfiyetlerini
mübeyyin pusuladýr:
Adana ve Dobruca'ya izâm olunan Nogay muhâcirleri:

288

Nüfus

Hâne

0032
0632
1040
2375
3445
0431
0949

008
104
149
385
622
079
215

8904
0518
0296
0363

1552
117
051
044

18 Zilhicce [12]75 tarihinde Dobruca'ya
15 Muharrem [12]76 tarihinde Adana'ya
16 Safer [12]76 tarihinde Adana'ya
11 Ra. [12]76 tarihinde Adana'ya
3 R. [12]76 tarihinde Adana'ya
12 R. [12]76 tarihinde Adana'ya
20 R. [12]76 tarihinde Adana'ya izâm olunmak üzere
iradesi sudûr edip gönderilmek üzere bulunan nüfus
117‘832=949 (Ýþbu yüz on yedi nüfus Adana'ya gönderilmeyip Konya'ya izâm ve iskân eylemelerini bâ-arzuhal
istirham etmekle keyfiyet re’y-i âliye mütevakkýf olacaðý
ilâm olunmuþ olmaðla þerh verildi.)
Dersaâdet'de mevcud bulunan
Kezâlik Dersaâdet'de mevcud bulunan
2 Cemâziyelevvel sene [12]76 tarihinde gelip ale't-tahmin mevcud bulunan
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0260

053

10341
968

1817

11309

1817

15 Rebîülevvel [12]76 gelirken sefineleri gark olarak
sahil-i selâmete çýkmýþ ve evvel bahara kadar
Dersaâdet'de tevkif olunmak üzere bulunmuþ olan
Nogay muhâciri
Cemâziyelevvel'in ikinci ve üçüncü günleri ale't-tahmin
Dersaâdet'e vürûd eden Nogaylar

Kütahya ve Ankara ve Sivas ve Dobruca vesâir mahalle izâm olunan Çerkes
muhâcirleri:
Nüfus

Hâne

0328

029

15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Kütahya'da
Yýlankýrkan karyesine Altýkesek Kabilesi

076

010

15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Kütahya'da
Kuþmar arazisine Besni Kabilesi

058

005

15 Muharrem sene [12]76 tarihinde Mihaliç'ten kezâlik
Kuþmar arazisine sevkolunan Besni Kabilesi

1419

141

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

0669

084

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

0696
3350

068
346

16 Safer sene [12]76 tarihinde Sivas'a Nim Kabilesi

0360

044

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

0113

029

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

0889
0866
0116
5694

127
174
015
735

27 R. sene [12]76 tarihinde Ýzmid'e
Rodos ve Ýzmid'e izâm olunmak üzere bulunan
Ýzmid'e izâm olunmak üzere bulunan.
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Bâlâda ale't-tahmin murakkam olan dokuz yüz altmýþ sekiz nüfus Nogay
muhâcirlerinin mikdâr-ý hâneleri henüz ma‘lûm olmadýðýndan iþbu yekûne dahil
olmadýðý ma‘lûm olmak için þerh verildi.
Minhâ el-mizân___________________________________________

Nogay

Çerkes

Nüfus

Hâne

Nüfus

Hâne

11309

1817

5694

735

07955

1337

4712

546

Ber-mûceb-i bâlâ izâm
olunan Nogay ve Çerkes
muhâcirleri

189

Kezâlik bâlâ mûcebince
Dersaâdet'de mevcud olan
Çerkes ve Nogay
muhâcirleri

3354

480

[28 Kasým 1859]
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49

AMASYA'DA YERLEÞTÝRÝLEN KABARTAY MUHACÝRLERÝNÝN SÝVAS'A
NAKÝL ÝSTEKLERÝ
Amasya'da yerleþtirilen Kabartay muhâcirlerinden kýrk altý kiþinin geniþ arazi
bulunan Sivas'a nakledilmelerini istemeleri üzerine, havalarýn
elveriþli olduðu zamanda zorluk çektirilmeden burada
iskân edilmeleri için hazýrlýk yapýlmasý
19 Aralýk 1859

Sâbýk Sivas Vâlisi'ne
Kabartay ahalisinden olup mukaddemâ Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye
hicret ederek Amasya'da Kutu karyesinde bulunan hemþehrilerinin yanlarýnda
müsâferetle ikâmet etmekde olduklarý mahallinden lede'l-istilâm anlaþýlan on üç
hâne ve kýrk altý nüfusdan ibaret bulunan ve yetmiþ beþ senesinde gitmiþ olan
muhâcirlerin haklarýnda icra olunan muâmelâta nâiliyeti istidâsýnda bulunduklarýna mebnî bunlarýn arazi-i hâliye-i mîrîye bulunduðu halde Amasya
Sancaðý'nda iskânlarýyla icabât-ý sâirenin icrasý ve öyle arazi-i hâliye bulunmadýðý
sûretde arazi-i hâliye-i vâfiyesi olduðu mervî olan Sivas Eyaleti dahilinde iskânlarý için havalar müsâid oldukca merkûmlarýn taraf-ý vâlâlarýna izâmý ve þâyed kýþ
münasebetiyle þimdilerde giremezler ise evvel-baharda irsâliyle ol vakte kadar
zarûret ve muzâyaka çekdirilmemesi husûsunun livâ-i mezbûr mutasarrýfý
saâdetli paþa tarafýndan bildirilmesi ve bunlar Sivas'a izâm olunur ise muhâcirîn
hakkýnda mukaddemâ taraf-ý devletlerine gönderilmiþ olan talimât ahkâmý
dairesinde olarak bunlarýn dahi îvâ ve iskân olunmalarýnýn þimdiden savb-ý
düstûrîlerine tavsiye ve iþ‘âr olunmasý Meclis-i Âlî-i Tanzimat karar-ý müzâkerâtý
icabýndan olarak ol vechile keyfiyet mutasarrýf-ý müþârünileyhe bildirilmiþ
olmaðla ve beyâna hâcet olmadýðý üzere bunlar dahi dâr u diyârlarýný terk ile zîr-i
cenâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye iltica etmiþ takýmdan olmalarýyla emsâlinin mazhar
olduklarý âtýfete bunlarýn dahi tamamýyla nâiliyeti lâzýmeden bulunmaðla
merkûmlar oraya izâm olunur ise haklarýnda zikrolunan talimât ahkâmýna tatbikan muâmele olunarak münasib mahallere yerleþdirilip emr-i iskân ve istirahatleri esbâbýnýn istihsali husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.
24 Cemâziyelevvel sene 1276 / [19 Aralýk 1859]
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ANKARA'YA GÖÇ ETMEK ÝSTEYEN ÇERKES HATUKAY
MUHACÝRLERÝNE ÝZÝN VERÝLDÝÐÝ
Ýzmit'ten Ankara'ya hemþehrileriyle birleþmek üzere göç etmek isteyen
Çerkes Hatukay kabilesi muhâcirlerine izin verilmesi

50

3 Mart 1860

Makam-ý âlî-i cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Çerkes muhâcirlerinden ve Hatukay kabilesinden olup li-ecli'l-iskân
Ankara Sancaðý'na azîmet etmek arzu ve emelinde bulunan elli beþ nüfusu
þâmil yedi hânenin kabileleri akdemce mahall-i mezkûrda iskân etdirilmiþ
olduðundan bunlarýn dahi kabileleriyle birleþmek üzere mahall-i mezkûrda
iskânlarýna müsâade buyurularak usulü vechile icra-yý muktezâsýný âmir sancak-ý mezkûr mutasarrýfýyla Ýzmid kaymakamýna hitâben iki kýt‘a emirnâme-i
sâmî-i cenâb-ý Vekâlet-penâhîlerinin þeref-tastîr ve ihsân buyurulmasý niyâz ve
istidâ olunmuþ olmaðla bu sûret makrûn-ý müsâade-i seniyye-i cenâb-ý Sadâretpenâhîleri buyurulduðu halde tastîr buyurulacak emirnâme-i sâmî-i mezkûr
merkûmlara verilmek üzere savb-ý çâkerîye tesyîr buyurulmak bâbýnda her
halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
10 Þaban 1276 / [3 Mart 1860]
Hâfýz
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BOLU'NUN DÜZCE KAZÂSINA ÇERKESLERÝN BESNÝ MUHACÝRLERÝ
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Çerkeslerin Besni boyundan yirmi beþ kiþinin Bolu sancaðýna baðlý Düzce
kazâsýnda diðer muhâcirler gibi uygun bir þekilde yerleþtirilmesinin
temin edilmesi

51

13 Mayýs 1860

Bolu Kaymakamý fütüvvetli Hamdi Efendi'ye
Fütüvvetli efendi,
Çerkes muhâcirlerinden ve Besni kabilesinden dört hâne yirmi beþ nüfusun
sâir hemþerileri misüllü Bolu Sancaðý'nda vâki‘ Düzce Kazâsý'nda iskân etmek
arzusunda olduklarý Muhâcir Komisyonu reisi devletlü paþa hazretleri tarafýndan ifade olunmuþ ve merkûmlar Ýzmid tarîkýyla ol tarafa izâm kýlýnmýþ olmaðla
oraya vusûllerinde yer var ise mukaddemce gönderilmiþ olan talimât ahkâmýna
ve emsâllerine olunan muâmeleye tatbikan haklarýnda muâmele-i mukteziye
icrasý ile bir an evvel hüsn-i iskânlarý esbâbýnýn istihsali ve husûl-i iskânlarýna
deðin iktizâ eden yevmiyelerinin dahi itâsý husûsuna himmet eylemeniz siyâkýnda þukka terkîm kýlýndý.
Fî 22 Þevval sene [1]276 / [13 Mayýs 1860]
Mehmed Rüþdü
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ALTIKESEK KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNÝN SEYÝTGAZÝ KAZÂSI'NA
YERLEÞTÝRÝLME TALEPLERÝ
Ýstanbul'da bulunan Altýkesek kabilesi muhâcirlerinin, diðer hemþehrilerinin
de bulunduðu Hüdavendigar'a baðlý Kütahya'da Seyidgazi Kazâsý'na
yerleþtirilmelerine dair kararýn, bu kabileden Kaspolat Bey
grubunun ifadesine baþvurularak verileceði

52

8 Aðustos 1860

Hüdavendigar Mutasarrýfý'na
Muhâcirînden ve Altýkesek Kabilesi'nden Dersaâdet'de bulunanlarýn sâir
hemþehrileri yanýnda Kütahya dahilinde sûret-i iskânlarý hakkýnda gönderilen
tahrirâta cevaben Kütahya Meclisi'nin vârid olan mazbatasýyla melfûf Seyidgazi
Kazâsý mazbatasý ve iki kýt‘a memhûr sened ve pusula üzerine keyfiyet Muhâcir
Komisyonu reisi devletlü paþa hazretleriyle lede'l-muhâbere muhâcirîn-i
merkûmeden Kaspolat Bey takýmý müsâferet sûretiyle evvelce Bursa'ya izâm
kýlýnmýþ olduklarý cihetle bunlarýn sûret-i iskânlarý hakkýnda beyân olunan
muvâfakat ve adem-i muvâfakat maddesinin kendilerine ifadesiyle alýnacak
cevaba göre icabýna bakýlmak üzere evrak-ý merkûmenin takýmýyla taraf-ý
þerîflerine irsâli münasib olacaðý reis-i müþârünileyh hazretleri tarafýndan cevaben beyân ve iþ‘âr olunmuþ ve evrak-ý merkûme leffen taraf-ý saâdetlerine gönderilmiþ olmaðla ber-minvâl-i muharrer icabýnýn icra ve inhâsý husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.
Hâfýz Paþa Hazretleri'ne Kenar
Me’âl-i iþ‘âr-ý vâlâlarý ma‘lûm-ý senâverî olarak ol bâbda Hüdavendigar
mutasarrýfýna yazýlan tahrirât takýmýyla leffen irsâl kýlýnmýþ olduðu beyânýyla
terkîm-i zeyle ibtidâr kýlýndý.
20 Muharrem sene 1277 / [8 Aðustos 1860]
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DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN ADANA'DA ÝSKAN EDÝLMELERÝ
Adana'ya gönderilen Daðýstan muhâciri, Kamu kabilesinden kýrk altý kiþinin,
diðer muhâcirlere yapýlan uygulamalara benzer þekilde güzelce
iskân edilmeleri

53

9 Aðustos 1860

Adana Mutasarrýfý'na ve Mersin Müdürü'ne
Daðýstan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne kýrk altý nüfus
emsâli vechile li-ecli'l-iskân bu kere ol cânibe izâm kýlýnmýþ olmaðla oraya
vusûllerinde emsâline olunan muâmeleye tatbikan haklarýnda muâmele-i lâzýmenin icrasýyla bir an evvel hüsn-i iskân ve îvâlarý husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda þukka.
[Daðýstan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne kýrk altý nüfus
emsâli vechile li-ecli'l-iskân] bu kere Adana'ya müteveccihen ol cânibe gönderilmiþ olmaðla vusûllerinde müreffehen ve müsterîhan hemen izâmlarý husûsuna mübâderet eylemeniz siyâkýnda þukka.
Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne
[Daðýstan muhâcirlerinden ve Kamu kabilesinden on hâne kýrk altý nüfus
emsâli vechile li-ecli'l-iskân] vuku‘ bulan iþ‘âr-ý devletleri üzerine Adana'ya
izâm kýlýnacak Daðýstan muhâcirleri hakkýnda Adana mutasarrýfý saâdetli
paþaya ve Mersin müdürüne tastîr kýlýnan iki kýt‘a tahrirât leffen irsâl kýlýndýðý
beyânýyla tezkire.
21 Muharrem sene [1]277 [9 Aðustos 1860]
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54

SARUHAN SANCAÐI'NA YERLEÞMEK ÝSTEYEN ÇEÇEN
MUHACÝRLERÝN TALEPLERÝNÝN KABULÜ
Ýzmir Eyaleti'ne baðlý Saruhan Sancaðý köy ve kasabalarýna yerleþmek isteyen
Çeçen ahalisinden iki yüz altmýþ dokuz hâne halkýnýn ellerinde fukara pusulasý
olanlarýna ekmek bedeli de verilerek iskân edilmeleri
14 Ekim 1860

Makam-ý Mu‘allâ-yý Vekâlet-i Mutlaka'ya
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Çeçen ahalisinden Nâ’ib Sadullah ve Murtaza ve Hoca Abdülkadir ve
Abdülkâhir ve Salim Gerey ve Cuma Han efendiler takýmlarýndan iki yüz altmýþ dokuz hâne bin iki yüz on nüfus Ýzmir Eyaleti dahilinde vâki‘ Saruhan
Sancaðý kasabât ve kurâsýnda usûl-i cedîdeye tevfikan iskân olunmak emel ve
arzusunda bulunduklarýndan ber mûceb-i talimât-ý seniyye yedlerinde fukara
pusulasý bulunanlara husûl-i iskânlarýna kadar yevmiye yarýmþar vukýyye nân
veya bedeli itâ olunmasý derciyle hüsn-i iskân ve îvâlarý hakkýnda Ýzmir valisi
devletlü paþa hazretleriyle Saruhan kaymakamýna hitâben iki kýt‘a emirnâme-i
sâmî-i hýdîv-i efhamilerinin bi't-tastîr savb-ý çâkerîye isbâli bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 28 Rebîülevvel sene [1]277 / [14 Ekim 1860]
Hâfýz
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DAÐISTAN ULEMÂSINDAN HACI MEHMED BEY ÝLE
BERABERÝNDEKÝLERÝN BURSA'DA ÝSKÂNI
Bursa veya baðlý kazâlarýn herhangi birinde iskân edilmek üzere gönderilen
Daðýstan ulemâsýndan Hacý Mehmed Bey ile beraberindeki otuz üç kiþinin
ziraatle uðraþmadýklarýndan þehir merkezine yerleþme isteklerinin
kabul edildiði

55

2 Kasým 1860

Bursa ve yâhûd mülhak kazâlarýn birinde iskân olunmak üzere izâm kýlýnmýþ olan Daðýstan muhâcirleri ümerâ ve ulemâsýndan Hacý Mehemmed Bey ile
otuz üç nüfusun erbâb-ý ziraatdan olmayýp ulemâdan olduklarý cihetle nefs-i
Bursa'da iskânlarýna ve birkaç sene mukaddem hicret edip orada iskân olunmuþ
olan hemþehrileri misillü kendilerine dahi yevmiye itâsýna müsâade buyurulmasý istidâsýnda bulunduklarý beyânýyla haklarýnda ne vechile muâmele olunmasý Hüdavendigar mutasarrýfý saâdetli paþa tarafýndan vârid olarak Meclis-i
Tanzimat'a havale buyurulup kýrâet ve mütâlaa kýlýnan bir kýta þukkada inhâ ve
istizân olunmuþ ve siyâk-ý iþ‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin ulemâdan
olduklarý cihetle Bursa'da iskân olunmalarýnda bir beis olmayýp ancak yevmiye
itâsý Hazine-i celîlenin hâl-i hâzýrý cihetiyle mümkin olamayacaðýndan re’y-i
rezîn-i isabet-karîn-i vekâlet-penâhilerine tevâfuk eylediði halde ileride münhal
olacak bazý cihet tevcih olunmak ve fukara maaþýndan dahi birer mikdâr maaþ
tahsis buyurulmak üzere hâl-i vuku‘unda icabý icra olunmak için keyfiyetin bâmazbata ve ilâm-ý iþ‘ârý lâzým geleceðinin cevaben mutasarrýf-ý mûmâileyhe
tavsiye ve iþ‘ârý münasib gibi tezekkür olunarak tahrirât-ý merkûme leffen
takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 17 Rebiü’l-âhir sene 1277 / 2 Kasým 1860
Meclis-i Tanzimat
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GELÝBOLU VE TEKFURDAÐI'NDAKÝ MUHACÝRLERÝN ÖZELLÝKLE
DEVLET ÇÝFTLÝKLERÝNE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Devlet çiftliklerinin muhâcir iskânýnda tercih edilmesi sebebiyle Gelibolu
Sancaðý'nda bulunan Dukakin Çiftliði'ne Çerkeslerin, önceleri
Kýrým muhâcirlerinin yerleþtirildiði Tekfurdaðý'nda bulunan
Büricek Çiftliði'nde de Nogay muhâcirlerin
iskân edilmeleri

56

3 Kasým 1860

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Geçende Büricek Çiftliði'ne bazý þerâyit ile Kýrým muhâcirlerinden bir
takým familya nakil ve iskân etdirilmiþ olduðu misüllü Gelibolu Sancaðý'nda
kâin Dukakin nâm çiftliðine dahi el-yevm bu tarafda bulunan muhâcirîn-i
Çerâkise'nin yerleþdirilmesi tasavvur-ý âlîleri iktizâsýndan olmasýyla çiftlik-i
mezkûr arazisinin ne kadar familya ve nüfus iskânýna mütehammil olduðu
anlaþýlmak üzere hudud ve sýnýrýný mübeyyin kaydýndan bir kýt‘a pusulasýnýn
ihrac etdirilerek takdimi þifâhen emr u irâde buyurulmuþ ve ol vechile tanzim
etdirilen pusulasý leffen takdim kýlýnmýþ olduðuna ve zikrolunan Kýrým muhâcirlerinin sûret-i iskânlarý Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme alýnan layiha
üzerine Meclis-i Hâs'da kararlaþdýrýlarak ona göre iktizâsýnýn icra buyurulduðu
hâtýr-güzâr bulunmuþ idüðine binâen beyân-ý hâle ibtidâr kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 2 R. sene [1]277
Ýmza
*
Atûfetli efendim hazretleri,
Zîr-i cenâb-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i Hilâfet-penâhî'ye dehâletle pey
der-pey gelmekde ve arazi-i hâliye-i mîrîyeden olan münasib mahallerde tavtîn
ve iskân olunmakda bulunan muhâcirînden bazýlarýnýn masrafca ehveniyeti
cihetiyle Hazinece istifade olunamayan çiftlikât-ý mazbûtaya iskâný hakkýnda
Meclis-i Âlî-i Tanzimat'dan kaleme alýnmýþ olan mazbata manzûr-ý âlî buyurulmak için melfûf pusula ile arz ve takdim kýlýndý.
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Me’âlinden müstefâd olunduðu vechile Gelibolu Sancaðý dahilinde kâin
Dukakin Çiftliði birkaç senedenberi satýlýk olduðu halde her ne sebebe mebnî
ise þimdiye deðin satýlamayýp kalmýþ ve tâlibi zuhûr etse dahi deðerini vermeyecekleri melhûzâtdan bulunmuþ olduðuna ve çiftlik-i mezkûr muhâcirîn-i
merkûmenin iskânýna elveriþli olduðu tahkik kýlýnmýþ idüðüne binâen mukaddemce Tekfurdaðý dahilinde kâin Büricek Çiftliði'nde yüz yetmiþ hâne Nogay
muhâcirleri iskân kýlýnarak yüz on hâne daha iskân olunmak üzere bulunduðu
misüllü mezkûr Dukakin Çiftliði'ne dahi bu tarafda bulunan muhâcirînden
münasib mikdârýnýn bi'l-irsâl yerleþdirilmesi ve mezkûr Dukakin Çiftliði'nde
dahi mevcud demirbaþ olduðu halde sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i Padiþahî'de
iskân olunacak muhâcirîne usûl ve emsâli vechile taksim ve itâ olunarak þerâit-i
lâzýmesi dahi Büricek Çiftliði'nde iskân olunan muhâcirîne ihsân buyurulan
imtiyâza tatbik olunmasý ve demirbaþ olmadýðý sûretde sâir muhâcirîn haklarýnda olunan muâmele burada iskân olunacaklar haklarýnda dahi icra olunup fakat
çiftlik-i mezkûr arazisi sâir arazi-i hâliye misüllü ham yerler olmadýðýndan aþâr
ve vergi husûsunda Büricek Çiftliði'ndeki muhâcirîne verilen müddet-i
imtiyâziyenin bunlar haklarýnda dahi icrasý tezekkür olunmuþ ise de ol bâbda
her ne vechile emr u fermân-ý hazret-i Þehinþahî müteallik ve þeref-sudûr buyurulur ise ona göre hareket olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý,
efendim.
Fî 17 R. sene 1277
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i tekrîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Âsafâneleriyle evrak-ý
ma‘rûza manzûr-ý me‘âl-i mevfûr-ý hazret-i Padiþahî buyurulmuþ ve husûsât-ý
merkûmenin tezekkür ve istizân buyurulduðu vechile icra-yý muktezâlarý müteallik
ve þeref-sudûr buyurulan emr u irâde-i seniyye-i cenâb-ý Mülûkâne iktizâ-yý âlîsinden olarak evrak-ý merkûme yine savb-ý sâmî-i Âsafîlerine iâde kýlýnmýþ olmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 18 R. sene [12]77 / [3 Kasým 1860]
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ÇEÇEN VE KABARTAY MUHACÝRLERÝNÝN CANÝK SANCAÐI'NDA
YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Trabzon'dan Sivas'a gönderilmek istenen Çeçen ve Kabartay muhâcirlerinin
Sivas'ta iskân yeri kalmadýðýndan tümünün Canik Sancaðý'nda
yerleþtirilmeleri

57

2 Aralýk 1860

Trabzon Valisi Cemal Paþa Hazretleri'ne
Mukaddemce Trabzon'a gelmiþ olan yedi yüz elli dokuz nüfus Çeçen ve
Kabartay muhâcirlerinin Sivas'a izâm kýlýnmak üzere Samsun'a gönderilmiþ
olduðu taraf-ý vâlâlarýndan beyân olunup ancak bunlarýn mukaddemâ vuku‘
bulan iþ‘âr-ý devletlerî üzerine Erzurum Eyaleti dahilinde vâki‘ Hasankalesi'nde
veyâhûd hasbe'l-mevsim Kelkit ve Karahisar-ý Þarkî ve Erzincan taraflarýnda
iskânlarýna karar verilerek ol sûretle keyfiyet taraf-ý vâlâlarýna bildirilmiþ ve
Sivasca bu senelik daha muhâcir kabul ve iskânýna mahal kalmamýþ olduðu
halde salifü'z-zikr mukaddemki iþ‘âr ve istizân-ý devletlerinin cevabý alýnmaksýzýn bunlarýn doðruca hemen Samsun'a izâmlarý eðerçi sevk ve iskânca suûbet
ve müþkilâtý dâî ise de mâdâm ki bir kere beriye gelmiþler artýk iâde ve ircâlarý
dahi lâyýk olamayacaðýndan nâ-çâr Canik Sancaðý ve havâlisinde mehmâemken birleþdirilmeleri çaresine bakýlmak umûr-ý zarûriyeden olup fakat
ileride Trabzon'a yine bazý muhâcirîn vürûdu me’mûl olduðundan onlarýn dahi
böyle hod be-hod þuraya buraya izâm kýlýnmasý yani derûn-ý eyaletden mâadâ
bilâ-istîzan bir tarafa muhâcir gönderilmemesi husûsunun savb-ý düstûrîlerine
iþ‘ârý komisyon-ý mahsûsundan ifade olunmuþ olmaðla bundan böyle oraya ne
mikdâr muhâcir gelir ise müsâra‘aten buraya iþ‘âr ile alýnacak cevaba göre
harekete himmet buyurmalarý iktizâ edeceði beyânýyla þukka.
Canik Mutasarrýfý Kâmil Paþa Hazretleri'ne
[Mukaddemce Trabzon'a gelmiþ olan yedi yüz elli dokuz nüfus Çeçen ve
Kabartay muhâcirlerinin Sivas'a izâm kýlýnmak üzere Samsun'a gönderilmiþ
olduðu] bu kere Trabzon Valisi devletlü Cemal Paþa hazretleri cânibinden gelen
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tahrirât me’âlinden müstebân olup halbuki Sivasca bu senelik daha muhâcir
kabul ve iskânýna mahal kalmadýðý mukaddemleri bi'l-muhâbere anlaþýldýðýndan ve mâdemki bunlarýn oraya gönderilmiþ olmasý cihetle nâ-çar Canik
Sancaðý ve havâlisinde mehmâ-emken birleþdirilmeleri iktizâ-yý halden
olduðundan artýk merkûmlarýn Sivas'a irsâllerinden sarf-ý nazarla talimât-ý
ahîre ahkâmýna tevfikan ol havâlide emr-i iskânlarý esbâbýnýn istihsali husûsunun savb-ý saâdetlerine ve ba‘d-ezîn Trabzon'a gelecek muhâcirlerin bilâ-istizân
bir yere gönderilmemesi husûsunun vali-i müþârünileyhe bildirilmesi komisyon-ý
mahsûsundan ifade olunmuþ ve keyfiyet müþarünileyhe dahi yazýlmýþ olmaðla
ber-minvâl-i muharrer bunlarýn evvelce gönderilmiþ olan talimât ahkâmýna tevfikan ve muhtelitan iskân ve tavtînleri husûsuna himmet ve gayret ve bu bâbda
ibrâz-ý me’ser-i hamiyyet eylemeleri lâzým geleceði beyânýyla þukka.
18 Ca. 1277 / [2 Aralýk 1860]
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ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN ÝSTEKLERÝ ÜZERÝNE SÝVAS'TA ÝSKÂNLARI
Bafra'da geçici olarak yerleþtirilen olan Çeçen muhâcirlerin, ziraat
mevsimine yetiþtirilmek üzere Sivas'ta iskân edilmek için yola
çýkarýlmalarýnýn uygun görüldüðü

58

20 Ocak 1861

Canik Mutasarrýfý Kâmil Paþa ile Sivas Mutasarrýfý Ahmed Paþa'ya
Mukaddemce Canik Sancaðý'na irsâl olunan muhâcirînden mevsim-i þitâ
güzerânýna kadar livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ Bafra Kazâsý'na muvakkaten
iskân olunan Çeçen kabilesinden beþ yüz nüfusun rüesâsý vakt-i ziraat geçmeksizin bir an evvel tavattun etmek üzere Sivas'a gönderilmeleri istidâsýnda bulunduklarý 1 ifadesine dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi tarafýna mersûl bir kýt‘a tahrirât-ý þerîfeleri me’âli ve melfûf arzuhal müeddâsý ma‘lûm-ý
muhibbî olup vâký‘a bunlarýn zaman-ý ziraat güzerân etmeksizin asýl mahall-i
iskânlarýna varýp iþlerini yoluna koymak üzere istidâlarý vechile þimdiden
Sivas’a izâmlarý münasib görünmüþ ve keyfiyet Sivas mutasarrýfý saâdetli paþaya
dahi bildirilmiþ olmaðýn esna-yý râhda bir gûne sefâlet çekdirilmeyerek müreffehen ve müsterîhan mahall-i mezbûra izâmlarý husûsuna himmet eylemeleri
siyâkýnda þukka.
[1] Sivas Mutasarrýfý'na
[Mukaddemce Canik Sancaðý'na irsâl olunan muhâcirînden mevsim-i þitâ
güzerânýna kadar livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ Bafra Kazâsý'na muvakkaten
iskân olunan Çeçen kabilesinden beþ yüz nüfusun rüesâsý vakt-i ziraat geçmeksizin bir an evvel tavattun etmek üzere Sivas'a gönderilmeleri istidâsýnda bulunduklarý] Canik Mutasarrýfý saâdetli paþa hazretleri tarafýndan bâ-tahrirât inhâ
kýlýnmýþ ve bunlarýn zaman-ý ziraat güzerân etmeksizin mahall-i iskânlarýna
varýp iþlerini ve emr-i ziraat ve ta‘ayyüþlerini yoluna koymak üzere þimdiden ol
tarafa izâmlarý münasib olarak keyfiyet mutasarrýf-ý müþârünileyhe bildirilmiþ
olmaðýn vusûllerinde talimât-ý ahîre ahkâmýna tevfikan ve emsâline tatbikan
merkûmlarýn dahi bir an akdem iskân ve îvâlarý ve haklarýnda muâvenet-i lâzýmenin icrasýyla fakir olanlarýna usûl-i müttehizesi icabýnca hîn-i iskânlarýna
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kadar yevmî yarýmþar kýyye nân-ý azîz veyâhûd bedelinin itâsý husûsuna himmet
eylemeniz siyâkýnda þukka.
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi’ne Kenar
Me’âl-i iþ‘âr-ý vâlâlarý ve melfûf tahrirât müeddâsý karîn-i ilm-i senâveri
olmuþ ve ol bâbda lâzým gelen iki kýta tahrirât bi't-tastîr li-ecli'l-irsâl savb-ý
devletlerine isbâl kýlýnmýþ olduðu beyânýyla terkîm-i zeyle ibtidâr kýlýndý.
8 Receb sene [12]77 / [20 Ocak 1861]
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59

DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN BÝGA KAZÂSINA NAKÝLLERÝNE
ÝZÝN VERÝLDÝÐÝ
Lapseki kazâsýnda iskân edilen Daðýstan muhâcirlerinin istekleri üzerine Biga
kazâsýna nakillerine izin verildiði
19 Þubat 1861

Biga Mutasarrýfý Hasan Paþa Hazretleri'ne
Biga Sancaðý'na gönderilen muhâcirînden Lapseki Kazâsý'nda iskân
etdirilen elli dört hâne Daðýstan ahalisi kazâ-i mezkûr arazisinin adem-i vüs‘ati
ve livâ-i mezbûr dahilinde vâki‘ nefs-i Biga ve Dimetoka kazâlarý arazisinin
elveriþli bulunmasý cihetiyle mezkûr Biga Kazâsý'na nakl ile orada iskânlarýný
istidâ etmekde olmalarýyla bu bâbda ümerâsýnýn mukaddemâ vukû bulan
istidâlarý üzerine ümerâ-yý merkûmeden yedi hânenin mezkûr Biga Kazâsý'na
nakillerine ruhsat verilmiþ olduðundan diðerleri dahi ümerâ misillü mezkûr
Biga Kazâsý'na nakil ve iskânlarýný istidâdan hâlî olmadýklarý ve kazâeyn-i
mezkûreyn arazisi oldukca vâsi‘ olarak bunlarýn dahi nakillerine ruhsat verilmesine be’s olmadýðý beyânýyla icra-yý iktizâsýna mahallinden bâ-mazbata istizân
olunduðu Muhâcirîn Komisyonu reisi devletlü paþa hazretleri cânibinden bâtezkire ifade olunmasýna ve keyfiyet Meclis-i Âlî-i Tanzimat'a lede'l-havale bunlarýn ol vechile nakillerine ruhsat itâsý lâzým geleceði meclis-i mezkûrdan dahi
ifade kýlýnmýþ olmaðla ber-minvâl-i muharrer ifâ-yý muktezâsý husûsuna himmet eylemeleri siyâkýnda þukka.
Muhâcirîn Komisyonu Reisi Devletlü Hâfýz Paþa Hazretleri'ne Zeyl
Müfâd-ý iþ‘âr-ý vâlâlarý ma‘lûm-ý senâverî olmuþ mezkûr hânelerin ol vechile
nakil ve iskânlarýna ruhsat itâsý hakkýnda tastîr olunan tahrirât leffen taraf-ý
düstûrîlerine isbâl kýlýnmýþ olmaðla icabýnýn icrasý husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda terkîm-i zeyle ibtidâr kýlýndý.
8 Þaban sene 1277 / [19 Þubat 1861]
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN MENTEÞE'DE USULÜNCE
YERLEÞTÝRÝLMELERÝNDEN MEMNUNÝYET DUYULDUÐU
Çerkes muhâcirlerin Menteþe'de yerli halk ve devlet memûrlarýnýn
gayretleriyle yerleþtirilmelerinden dolayý duyulan memnuniyeti
ifade etmek üzere Menteþe kaymakamlýðýna hitâben
Sadâret'ten tahrirât yazýlmasý

60

12 Mart 1861

Muhâcir Komisyonu Reisi Devletlü Hâfýz Paþa Hazretleri'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Mukaddemâ izâm olunan otuz iki hâne muhâcirîn-i Çerâkise'nin ne sûretle
iskân ve îvâ olunduklarýna dair Menteþe kaymakamýnýn vârid olan þukkasý
manzûr-ý devletleri buyurulmak üzere melfûf mazbata ile beraber leffen irsâl
kýlýnmýþ olduðu beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý.
Fî 25 Þaban 1277
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Enâmil-i zîb-i ta‘zîm olan iþbu fermânnâme-i sâmî-i dâver-i ekremîleri ve
melfûf þukka ve mazbata müeddâlarý rehîn-i iz‘ân-ý çâkeri olmuþdur. Memûrîn
ve ahali-i mahalliyenin bu sûretle vuku‘a gelen hüsn-i himmet ve gayretleri
þâyân-ý takdir olmaðla muvâfýk-ý re’y-i rezîn-i hýdîv-i efhamileri bulunduðu
halde ba‘demâ dahi muhâcirîn haklarýnda muâvenât-ý mümkinenin ifâsý husûsuna himmet olunmasýnýn derc ve ilavesiyle tahsini hâvî cevab-nâme-i sâmî-i
hazret-i Sadâret-penahîlerinin tastîr buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 29 Þaban 1 277 / [12 Mart 1861]
Hâfýz
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ÇORUM'DA ÝSKÂN EDÝLEN ÇERKESLERE YAPILAN MÜDÂHALENÝN
ÖNLENMESÝ
Ankara'da Çorum kazâsýna iskân edilen Çerkes muhâcirlere tahsis edilen
yerlere Karasu mevki‘inde yerli halk tarafýndan yapýlan müdâhalenin
engellenmesi

61

21 Mayýs 1861

Makam-ý Âlî-i Cenâb-ý Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Besni kabilesinden ve Bekir Bey takýmýndan
olup mukaddemce li-ecli'l-iskân Ankara Eyaleti dahilinde vâki‘ Çorum kazâsýna sevk olunmuþ olan kýrk sekiz hâne nüfusunun kazâ-i mezkûra tâbi‘ arazi-i
hâliyeden olan Karasu nâm mahalde iskân ve îvâlarý mahallî meclisinde karar
verilip kendileri dahi orada iskâna muvâfakat etmiþ olduklarý halde bî-vech
civarýnda vâki‘ ahali-i sekene taraflarýndan müdâhale olunduðundan men‘iyle
kendilerinin bir an evvel iskân ve tavtînleri zýmnýnda mîr-i mûmâileyhin
biraderi Âdil Bey tarafýndan itâ olunan arzuhal manzûr-ý mekârim-nüþûr-ý
hýdîv-i âzamileri buyurulmak üzere leffen takdim-i pîþgâh-ý sâmî-i dâver-i
efhamileri kýlýnmýþ olmaðla müdâhale-i vâký‘a bî-vech ise men‘iyle muhâcirîn
hakkýnda bu kere karargîr olan usûl-i cedîdenin bi'l-etraf derciyle ona tevfikan
bunlarýn bir an evvel iskân ve îvâlarýna itina olunmasý zýmnýnda eyalet-i
mezkûre mutasarrýfý saâdetli paþa bendelerine hitâben bir kýt‘a emirnâme-i
sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîri muvâfýk-ý re’y ve irâde-i aliyye-i
âsafâneleri buyurulur ise ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 11 Zilkâde sene 1 277 / [21 Mayýs 1861]
Hâfýz
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62

TAMAN ÝSKELESÝ'NDEN SAMSUN'A GELEN ÇERKES MUHACÝRLERÝN
SÝVAS'A GÖNDERÝLDÝKLERÝ
Taman Ýskelesi'nden Samsun'a gelen Çerkes muhâcirlerinden Kabartay
Kabilesi'nin dilekçeleri üzerine Amasya yoluyla Sivas'a gönderilmek
üzere bulunduklarý, bunlarýn yol masraflarýyla diðer harcamalarýný
gösteren defterin hazýrlanarak gönderileceði ama bundan
sonra gelecekleri haber alýnan kalabalýk muhâcir
gruplarýn nerede iskân edileceklerinin
merkezden sorulduðu
6 Aðustos 1861

Meclis-i Livâ-i
Canik
Numara: 3
Huzur-ý Ma‘alî-mevfûr-ý Hazret-i Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya memâlikinden Taman Ýskelesi'nden Ömer Paþa nâm vapur ile târîh-i
arîza-i kemterîden bir gün evvelce doðruca Samsun Ýskelesi'ne vürûd eden
Kabartay Kabilesi'nden Canbulat ve Peþmaf Bey takýmlarýndan zükûr ve inâs ve
kebîr ve sagîr bin nüfusun tedârik edilen münasib yerlere yerleþdirilerek sâye-i
makderet-vâye-i hazret-i mülûkânede emr-i istirahatleri vesâil-i mümkinesi
istihsal olunmuþ ve diðer bir vapur ile de yedi yüz kadar nüfusun buraya gelmek
üzere idüðini ve bunlardan baþka bir hayli muhâcir daha geleceðini mîr-i
mûmâileyh ifade ve kendilerinin takýmlarý ile ma‘an bundan akdemce Sivas
Sancaðý'nda iskân etdirilen kabileleri nezdinde yerleþmek üzere bir saat akdem
mahall-i mezkûra gönderilmelerini istidâ etmiþ olmaðla eðerçi evvel emirde
bi'l-istizân irâde-i aliyye-i hýdîv-i efhamileri þeref-sünûhuna deðin bunlarýn
burada tevkifleri tasavvur olunmuþ ise de geriden gelmek üzere bulunduklarý
rivâyet olunan muhâcirlerin külliyetlice idüði anlaþýlýp arz ve beyâna hâcet
olmadýðý üzere Samsun bir ufak iskele olmasýyla yersizlikden dolayý emr-i istirahatleri müþkil olacaðýndan ve bu misillü gelen muhâcirînin meþakkat ve
zarûret çekdirilmeyerek hemen istedikleri mahallerde emr-i iskânlarý vesâil-i
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seri‘asýnýn istikmâli mukaddem ve muahhar merhamet-efzâ-yý sünûh ve sudûr
buyurulan irâde-i hazret-i Vekâlet-penâhîleri iktizâ-yý âlîsinden bulunduðundan bunlarýn dahi derdest terkîm olan nüfus defterlerinin hitâmýnda emsâlleri
misillü muhtaclarýna yarýmþar okkadan nân-ý azîz bahâsý olarak yevmiyelerinin
mal sandýðýndan tesviyesiyle ve nisvân ve sýbyân ve ahmâl ve eskâlleri için muktezî araba ve hayvanâtýn tedârikiyle Amasya tarîkýyla Sivas cânibine izâmlarýna
mübâderet ve mârru'z-zikr terkîm etdirilen defterlerin dahi takdimine
müsâra‘at kýlýnacaðý ve bundan böyle gelecek muhâcirlerin dahi istedikleri
mahallere gönderilip gönderilmemeleri hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý
sâmileri isabet-efzâ-yý sünûh ve sudûr buyurulur ise muktezâ-yý celîli üzre
harekete müsâberet olunacaðý muhât-ý ilm-i âlem-ârâ-yý âsafâneleri buyuruldukda ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 9 Muharrem sene [1]278
Mutasarrýf-ý Livâ-i
Canik
Ýsmail Kâmil
Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Aded: 29

*

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Taman Ýskelesi'nden Ömer Paþa nâm vapur ile Samsun'a vürûd etmiþ olan
Çerkes muhâcirlerinden ve Kabartay Kabilesi'nden Canpolat ve Peþmaf
takýmýnýn istidâlarý vechile Amasya tarîkýyla Sivas'a sevk ve izâm olunmak
üzere bulunduklarý ve masârýf-ý seferiye vesâirelerinin mikdârýný mübeyyin defterinin bi't-tanzim gönderileceði beyânýyla geriden vürûdlarý istihbar olunan
muhâcirînin ne tarafa irsâlleri lâzým geleceði suâline dair Canik mutasarrýfý
saâdetli paþa hazretlerinin tevârüd eden tahrirâtý manzûr-ý vâlâlarý buyurulmak
üzre leffen irsâl kýlýnmýþ olmaðla bi'l-mütâlaa cevab yazýlmak üzere icabýnýn
iþ‘ârýyla mezkûr tahrirâtýn iâdesi husûsuna himmet buyurmalarý siyâkýnda
tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý.
Fî 27 Muharrem sene 1278
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u iþ‘âr-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tahrirât
müeddâsý rehîn-i îkân-ý çâkerî olmuþdur. Muhâcirîn-i merkûmeden vürûd
edenlerin evvel emirde pasaportlarý alýnarak komisyona irsâliyle istidâlarý
vechile hemen Sivas cânibine vürûdu mervî olanlarýn dahi hîn-i vürûdlarýnda ne
mahalli istek ederler ise oraya sevk ve izâmlarýyla iskânlarýný mutazammýn
emirnâme-i sâmî-i vekâlet-penâhîleri tastîr buyurulmak üzere keyfiyetin iþ‘ârýný
ve komisyonca dahi sebt-i cerîde olunmasý için me’vâ-yý kadîmleriyle
kabilelerinin isim ve þöhretlerini ve mikdâr-ý nüfuslarýný mübeyyin defterlerinin
irsâlini âmir cevabnâme-i aliyye-i hýdîv-i âzamileri tastîri tezekkür kýlýnmýþ
olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 29 Muharrem sene [1]278 / [6 Aðustos 1861]
Ýzzet

324

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

16:55

Page 325

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

325

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

16:57

Page 326

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

A. MKT. NZD, 361/86
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ÝZMÝT'ÝN ÇEPNÝ KÖYÜNDE MUHACÝR ÝSKANINA ELVERÝÞLÝ
YERLERÝN BULUNDUÐU
Ýzmit'e baðlý Çepni köyünde Çerkesistan'dan gelecek muhâcirler için kararlaþtýrýlan yerde Kýrým Bahçesaray'dan gelen muhâcirler bulunduðundan
iskâna uygun yer olmadýðý hakkýndaki bilginin Defterhâne
kayýtlarýnca doðrulanmadýðý

63

7 Aðustos 1861

Ýzmid Kaymakamý Mustafa Efendi Hazretleri'ne
Cevabnâme yazýldýkdan sonra
saâdetli beylikci beyefendi
hazretlerine itâ buyurulmasý.

Yazýldý fî 28 Muharrem
Çepni karyesinde bulunan araziye Çerkesistan'dan gelecek otuz hâne
muhâcirînin iskâný mukarrer olduðu halde her nasýlsa Bahçesaray muhâcirlerinden bir takýmý irsâl kýlýnmýþ olduðundan karye-i merkûmede Çerkeslerin
iskânýna baþka yer ve mahal olmadýðý cevaben vârid olan mazbatada beyân ve
iþ‘âr olunmuþ ise de Defter Emanet-i behiyyesiyle olan muhâbereye nazaran
mahall-i mezkûrede daha muhâcir iskânýna elveriþli yerler olduðu anlaþýldýðýndan ve iþbu otuz hâne dahi gelmek üzere idüði rivâyet olunduðundan ba‘d-ezîn
mahall-i mezbûra diðer muhâcir gönderilmeyerek zikr olunan Çerkeslerin
vürûdunda yanlarýna memûr-ý mahsûs terfîkiyle mahall-i mezkûra izâmý
komisyon-ý mahsûsla bi'l-muhâbere kararlaþdýrýlmýþ ve keyfiyet ol vechile
cerîde-i mahsûsasýna dahi kayd etdirilmiþ olmaðla icabýnýn hüsn-i icrasý husûsuna himmet eylemeleri siyâkýnda þukka.
30 Muharrem 1278 / [7 Aðustos 1861]
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ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN ÝZMÝT VE BOLU CÝVARINDAKÝ SAFERÝYE
ÇÝFTLÝÐÝ'NE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Köle ve azatlýlarý ile birlikte göçe hazýrlanan Çerkes muhâcirlerin Ýzmit ve
Bolu civarýndaki Saferiye Çiftliði veya durumlarýna uygun istedikleri
diðer bir yerde iskân edilmeleri için ilgili kaymakamlýklara
hitâben emir yazýlmasýnýn uygun görüldüðü

64

18 Eylül 1861

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Abd-i ahkarlarý hakîr-i eberleri Çerkes muhâcirlerinden olup Hacý Yakub
Bey ve Hacý Hüseyin ve Mustafa ve maiyyetimizde gulamlarýmýz ile yüz elli göç
iskân edecek adamlar ile burada vekilleri dahi mevcud olup cümlemiz birlikde
Ýzmid Seferiye Çiftliði nâm mahalli görüp cümlemiz o mahalli tensib görür isek
o mahalli olmadýðý sûretde kezâ o civarlarda hâlimize cespân bir mahalli beðenildiði halde iskân eylemekliðimiz için bizlere teþkil olan komisyonumuz tarafýna havale buyurularak abd-i ahkarlarýna nizâmý vechile Ýzmid kaymakamý
tarafýna tekidlice bir kýta emr-i sâmî inâyet ve ihsân olunmasý niyâzýmýz bâbýnda ve her halde lutf ve ihsân efendimindir.
Fî 11 Rebîülevvel sene [12]78
Mustafa

El-Hâc Hüseyin

Afah Yakub

Muhâcirîn Komisyonu
cânibinden iktizâsý ifade olunmak
buyruldu.
Fî 10 Ra. sene [12]78
Ýþbu arzuhalde Çerâkise'den Mustafa ve Hacý Hüseyin ve Afah Yakub nâm
kimesneler memleketlerinde bulunan köle ve müteallikât-ý sâirelerinden ibaret
olarak yüz elli hâne nüfusunun müteheyyi’-i muhâceret bulunduðundan iskânlarýna münasib mahal irâe ve tehyi’esi için evvelce kendilerinin geldiklerinden
bahisle cümlesi birlikde iskân olunmak üzere Seferiye Çiftliði'ni ve uyamadýðý
sûretde o civarda hallerine münasib diðer mahalli gezip görmek üzere gönde329
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rilmelerini istidâ etmiþ olduklarýndan ve o havâli Ýzmid ve Bolu sancaklarý
miyânýnda bulunduðundan livâeyn-i mezkûreyn dahilinde olan hâli ve münasib
mahallerin irâesiyle intihâb eyledikleri mahalde iskân olunmak üzere keyfiyetin
bâ-mazbata iþ‘âr olunmasý husûslarýný âmir Ýzmid ve Bolu kaymakamlarýna
hitâben iki kýt‘a emirnâme-i sâmî-i hazret-i vekâlet-penâhileri tastîri bâbýnda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 11 Rebîülevvel sene [12]78
Muhâcirîn Komisyonu
*
Ýzmid ve Bolu kaymakamlarýna
Muhâcirîn-i Çerkes'den Mustafa ve Hacý Hüseyin ve Afah Yakub nâm
kimesnelerin memleketlerinde bulunan köle ve müteallikât-ý sâireleri yüz elli
hâne nüfusdan ibaret olduklarý halde müteheyyi’-i muhâciret olduklarýndan
kendilerinin Seferiye Çiftliði'nde veyâhûd diðer bir münasib mahalde iskân
olunmalarý hakkýnda vukû bulan istidâlarý üzerine keyfiyet Muhâcirîn
Komisyonu Riyâseti'ne lede'l-havale bunlar o tarafa izâm olunacaðýndan
mezkûr Seferiye Çiftliði'ni ve uyamadýðý sûretde o civarda hallerine münasib ve
iskânlarýna elveriþli diðer mahalleri gezip görmek üzere Ýzmid ve Bolu sancaklarý dahilinde bulunan hâli ve münasib mahallerin yanlarýna münasib adamlar
terfîkiyle irâesi ve intihâb eyledikleri mahalde iskân olunmak üzere keyfiyetin
iþ‘âr olunmasý lâzým geleceði Muhâcir Komisyonu Reisi devletlü paþa hazretleri
tarafýndan bâ-ilâm ifade olunmuþ ve keyfiyet Bolu kaymakamýna dahi
bildirilmiþ olmaðla ber-minvâl-i muharrer icabýnýn icrasýyla keyfiyetin iþ‘ârý
husûsuna himmet eylemeleri siyâkýnda þukka.
Fî 13 Rebîülevvel sene [12]78 / [18 Eylül 1861]
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DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN URFA CÝVARINDA ÝSKÂN EDÝLMEK
ÝSTEKLERÝNÝN YERÝNE GETÝRÝLMESÝ
Urfa civarýnda iskân edilmek isteyen Daðýstan muhâcirlerinden ellerinde
fakirlik pusulasý bulunanlara günlük yiyecek bedeli verilmek sûretiyle
güzelce yerleþtirilmeleri için Haleb valisi, Ýskenderun müdürü ve
Urfa mutasarrýfýna hitâben gereken emirlerin gönderilmesi

65

29 Eylül 1861

Muhâcirîn
Komisyonu
Aded: 159
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Daðýstan muhâcirlerinden ve Hoca Hisar Efendi takýmýndan on üç hâne
kýrk üç nüfus Urfa cânibinde iskân etdirilmeleri husûsunu istidâ etmiþ
olmalarýyla bunlar mahall-i mezkûrda iskân etdirilmek üzere Ýskenderun Ýskelesi'ne sevk ve izâm olunacaklarýndan ve kendileri þâyân-ý muhterem kavimden
olduklarýndan ber-mûceb-i talimât-ý seniyye hüsn-i iskân ve îvâlarýyla husûl-i
iskânlarýna deðin yedinde fukara pusulasý bulunanlara yevmî yarýmþar kýyye
nân-ý azîz veya bedelinin itâ ve iâne-i mümkinenin icrasýyla ashâb-ý hayr ve
servete dahi teþvikât ifâ olunmasýný mutazammýn Urfa mutasarrýfý saâdetli
paþaya ve müreffehen imrâr ve izâmlarý hakkýnda dahi Haleb valisi devletlü
paþa hazretleriyle Ýskenderun müdürüne hitâben iktizâ eden evâmirnâme-i
sâmiye-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîr buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 24 Ra. sene [1]278 / [29 Eylül 1861]
Ýzzet
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DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN HARPUT CÝVARINDA
YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Sivas'ta geçici olarak ikâmet ettirilen otuz hânelik Daðýstanlý Tekay kabilesi
muhâcirlerinin Harput civarýnda yerleþtirilerek çocuklarýnýn Harput Ýdadi
Mektebi'ne kaydolunmasý isteklerinin kabul edildiðine dair

66

9 Ekim 1861

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Tekay kabilesinden Daðýstan muhâcirlerinden olup Dersaâdet'e nakl ve
hicret ve bu tarafdan Sivas cânibine gönderilmiþ ve yedi mâhdan beri Sivas
cânibinde müsâfereten ikâmet üzre olup nizâm-ý cedîd üzre Harput Eyaleti
tarafýna nakl-i hâne ve azîmet edeceklerimizden nakillerimize ruhsat verilmesine dair Sivas Eyaleti Mutasarrýfý'na baþka ve Harput Eyaleti dahilinde
beðendiðimiz mahalde iskân olunmak üzere otuz hâne mikdârý muhâcirînin
evvel-be-evvel iskânýna dair Harput Mutasarrýfý'na baþka ve on iki ve on üç
yaþýnda iki nefer evlâdlarým olup bunlarýn dahi Dersaâdet veyâhûd Sivas ve
Harput câniblerinde olan mekâtib-i idâdiye-i þâhânenin birine dehâlet olunmak
ve ol vechile sâye-i þâhânede hüner ve marifet tahsil olunmak üzere icabýnýn
icrasýna dair ber-vech-i niyâz emirnâme-i sâmileri tastîri husûsuna müsâade-i
aliyyeleri erzân buyurulmak bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l emrindir.
Fî 17 Zilkâde sene [12]77
Mir Ufucuk kabile-i Tekay
Muhâcirîn-i Daðýstan

Muhâcir Komisyonu reisi
devletlü paþa hazretleri
iktizâsýna himmet buyuralar
deyu buyruldu
Fî 18 Za. sene 1277

Sahib-i arzuhal Mir Ufucuk nâm kimesne otuz hâne nüfusdan ibaret olduklarý halde mukaddemce li-ecli'l-iskân Sivas cânibinden sevk ve izâm olunarak ol
tarafda müsâfereten ikâmet etmekde iseler de kendilerinin Harput cânibine
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nakl ve izâmlarýyla orada usûl-i cedîde üzere bi'l-iskân iki nefer çocuklarýnýn
Dersaâdet veyâhûd Sivas ve Harput mekâtib-i idâdiyesi þâkirdâný zümresine
ilhâký husûsunu istidâ etmiþ ve komisyonca lede't-tezekkür Harput tarafýnda
bunlarýn iskânlarýna elveriþli hâlî mahaller bulunacaðýndan usûl-i mukarrere-i
cedîdenin iþ‘ârýyla ona tevfikân orada iskân ve îvâlarý zýmnýnda Harput ve müreffehen nakl ve izâmlarýna itina ve dikkat olunmasý emrinde dahi Sivas
mutasarrýflarýna hitâben iki kýt‘a emirnâme-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinin tastîr buyrulmasý muvâfýk-ý re’y ve müsâade-i aliyye-i hýdîv-i âzamileri
buyrulur ise ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Zilkâde sene [1]277
Muhâcirîn Komisyonu
*
Harput Mutasarrýfý Veysi Paþa ile Sivas Mutasarrýfý Ahmed Paþa'ya
Daðýstan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce li-ecli'liskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmuþ ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmuþ olan otuz hânenin Harput cânibine nakl ve izâm olunarak oralarda münasib bir mahalde iskânlarýyla iki nefer çocuklarýnýn dahi
mahallî mekteb-i idâdiyesi þâkirdâný silkine idhali Mir Ufucuk nâm kimesne
tarafýndan istidâ olunmuþ ve Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle bi'l-muhâbere
is‘âf-ý istidâlarý münasib göründüðü beyân ve ifade olunarak bunlarýn Harput'a
izâmlarý Sivas Mutasarrýfý saâdetli paþaya bildirilmiþ olmaðla muhâcirîn
hakkýnda bu defa ittihâz olunup karîben iþ‘âr olunacak olan ahvâle tevfikân
bunlar hakkýnda dahi muâmele-i lâzýmenin icrasýyla beraber mezkûr çocuklarýn
mekteb-i mezkûra ilhâký husûsuna himmet eylemeniz siyâkýnda þukka.
[Daðýstan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce liecli'l-iskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmuþ ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmuþ olan otuz hânenin] Harput'da iskânlarý istidâsýnda
olduklarý komisyon-ý mahsûs'da ifade olunmuþ ve keyfiyet Harput Mutasarrýfý
saâdetli paþaya bildirilmiþ olmaðla merkûmlarýn azîmetine irâe-i ruhsatla
müsterîhan mahall-i mezbûra izâmlarý husûsuna himmet eylemeleri siyâkýnda
þukka.
Fî 4 Zilhicce sene [1]277
*
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Meclis-i Livâ-i Harput
Numara
24
Makam-ý âlî-yi Sadâret-i uzmâ'ya
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Daðýstan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup mukaddemce li-ecli'liskân Sivas cânibine sevk ve izâm olunmuþ ve müsâferet sûretiyle ikâmet
etdirilmekde bulunmuþ olan otuz hânenin Harput cânibine nakl ve izâm olunarak münasib bir mahalde iskânlarýyla iki nefer çocuklarýnýn dahi mahallî
mekteb-i idâdiyesi þâkirdâný silkine idhali Mîr Ufucuk tarafýndan istidâ ve bunlarýn Harput'a izâmlarý Sivas Mutasarrýfý saâdetli Ahmed Paþa'ya iþ‘âr ve inbâ
olunduðu beyân-ý âlîsiyle muhâcirîn hakkýnda ittihâz buyurulup karîben iþ‘âr
olunacak usûle tevkifân bunlar hakkýnda dahi muâmele-i lâzýmenin icrasýyla
beraber mezkûr çocuklarýn mekteb-i mezkûra ilhâký fî 21 Zilhicce sene [1]277
tarihiyle tastîr ve tesyâr buyrulup Çermik'e tâbi‘ Hamran nahiyesinde fî 17 S.
sene [1]278 tarihinde hâme-ârâ-yý ta‘zîm ve terkîm olan emirnâme-i sâmide
emr u fermân buyurulmuþ olmasýyla ve mîr-i mûmâileyh dahi ba‘dehû hanehâyý merkûmeyi celb etmek ve irâe olunacak mahalli evvel emirde müþâhede eylemek üzere nezd-i âcizîye gelmiþ bulunmasýyla icab edenlerle bi'l-müzâkere
hanehâ-yý merkûmenin Malatya Kazâsý havâlisinde iskânlarý tasvib ve tensib
olunarak ol bâbda kazâ-yý mezkûr müdür ve meclisine tahrirât-ý mahsûsa tastîr
ve memûr-ý mahsûs tayiniyle mîr-i mûmâileyhle beraber tesyîr kýlýnmýþ olmaðla
ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 19 Saferü'l-hayr sene [1]278
Mutasarrýf-ý Eyalet-i Harput
Mehmed
*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Aded
98
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Daðýstan muhâcirlerinden ve Tekay kabilesinden olup Sivas'dan Harput
cânibine gönderilecek olan otuz hânenin Malatya Kazâsý havâlisinde tavtînleri
kararlaþtýrýlmýþ idüði ifadesine dair Harput Mutasarrýfý saâdetli paþa tarafýndan
cevaben vârid olan tahrirât manzûr-ý vâlâlarý buyrulmak üzere leffen irsâl kýlýnmýþ olduðu beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý.
Fî 3 Rebîülâhir sene 1278

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Müfâd-ý emr u irâde-i aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf tahrirât
müeddâsý rehîn-i îkân-ý çâkerî olmuþ ve muhâcirîn-i merkûmenin mezkûr
Malatya Kazâsý havâlisinde tavtînlerinin kararlaþdýrýlmasý ayn-ý isabet olup
hemen mahall-i mezkûrda sürat-i hüsn-i iskân ve îvâlarý ve talimât-ý cedîde
ahkâmýna mürâcaatla tesviye-i husûsâtlarýný âmir cevabnâme-i sâmî-i cenâb-ý
vekâlet-penâhîleri tastîri bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 4 Rebîülâhir sene [1]278 / [9 Ekim 1861]
Ýzzet
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A. MKT. MHM, 760/109, A. MKT. NZD, 371/36
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BÝGA SANCAÐI'NDA ÝSKÂN OLUNAN DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN
ERZURUM, KARS VE MUÞ'A GÝTME ÝSTEKLERÝ
Daðýstan halkýndan olup Biga Sancaðý'nda iskân olunan muhâcirlerin kendilerinin soðuk ülke insanlarý olduklarý ve buranýn mevsimiyle
uyuþamadýklarýndan bahsederek Erzurum, Kars ve Muþ'ta
yerleþtirilen hemþehrilerinin yanýna gitme istekleri

67

14 Ekim 1861

Muhâcirîn Komisyonu
Aded
175
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Daðýstan ahalisinden Biga Sancaðý'nda iskân olunan muhâcirîn tarafýndan
verilip leffen takdim kýlýnan arabiyyü'l-ibare müzekkirelerde kendileri mahall-i
bâride ahalisinden olduklarýndan Biga havâlisinin âb u havasýyla imtizâc edemeyerek ekserisi telef ve ber-hayat kalanlarý dahi tîr-i ilel ve emrâza hedef
olmuþ ve bunlarýn zindegân ve idareleri âb ve hâce-i me’vâ-yý kadîmelerine
müþâbih bir mahalle nakillerine muhtac olup ekser hemþehrileriyle dahi
Erzurum Eyaleti dahilinde kâin ve memleket-i kadîmelerine müþâbih olan Kars
ve Muþ sancaklarýnda tavattun etmiþ olduklarýndan ve zaten fakîrü'l-hâl bulunduklarýndan bahisle kendilerinin dahi livâeyn-i mezkûreynden birinde iskân
olunmak üzere nakil ve izâmlarý istirham olunmuþ ve bazý rivâyet dahi bu
merkezde görünmüþ ise de bunlarýn böyle âb u havasýyla adem-i imtizâcdan
telefiyât ve kesret üzere hastalarý olup olmadýðý mahallinden istilâm olunarak
mukârin-i sýhhat ise hýfzen li'n-nüfus is‘âf-ý istidâlarý münasib gibi mütâlaa kýlýnmýþ olmaðla icra-yý iktizâsý bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 9 Rebîülâhir sene [1]278 / [14 Ekim 1861]
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A. MKT. NZD, 372/31
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ÇERKES, ÞEKÝ VE ÞÝRVAN MUHACÝRLERÝNÝN SÝVAS, ERZURUM,
ÝSTANBUL VE MEDÝNE'YE GÖNDERÝLDÝKLERÝ
Çerkes ve Þeki ve Þirvan halkýndan Rusya vapuru ile Trabzon'a gelen bin yüz
yetmiþ iki nüfustan bir kýsmýnýn Sivas'ta diðer kýsmýnýn Erzurum'da
bazýlarýnýn ise Medine, Ýstanbul ve Trabzon'da ikâmet etmek
isteklerinin yerine getirildiðine dair Trabzon
Eyalet Meclisi'nin kararý

68

30 Ekim 1861

Meclis-i Kebîr-i
Eyalet-i Trabzon

Makam-ý âlî-yi cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye
Leffen takdim-i pîþgâh-ý sâmî-i cenâb-ý vekâlet-penâhîleri kýlýnan pusula
nâtýk olduðu üzere zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l- felâh-ý saltanat-ý seniyyeye fersûdegî-i çehre-i dehâlet arzusuyla Çerkes ve Þeki ve Þirvan ahalisinden olup bu
kere Rusya vapuruna râkiben Trabzon'a tevârüd eylemiþ olan bin yüz yetmiþ iki
nüfus muhâcirînden bin on bir neferi taallukât ve akrabalarýnýn Sivas'da bulunmasý cihetiyle oraya ve yüz yirmi dört neferi Erzurum cânibinde iskân etmek
üzere eyalet-i merkûme tarafýna ve yirmi neferi Medine-i Münevvere ve ikisi
Deraliyye'ye ve on beþ neferi Trabzon'da ikâmet etmek istidâlarýnda bulunduklarýndan eðerçi zikr olunan bin on bir neferin kable'l-istizân Sivas'a izâmlarý
hakkýnda bazý mertebe tereddüd olunmuþ ise de muhâcirîn-i merkûmenin sagîr
ve sýbyânlarý ziyâdece olup olunacak istizânýn vürûd-ý cevab-ý âlîsine deðin bir
müddet burada iskân olunduklarý halde iskânlarýna lâyýklýca mahal bulunamamak cihetiyle bilâhere dûçâr-ý sefâlet olacaklarýndan baþka ileride mevsim-i þitâ
takarrüb etmekde olduðundan bir ayak evvel akraba ve müteallikâtlarýna
muvâsalatý arzu eylediklerinden ve bir müddet tevkif olunsalar dahi nân-ý azîz
bedeli hayli masârýf vuku‘u derkâr bulunduðundan þu illetler üzerine âcilen
izâmlarý tensib olunarak merkûmun bu kere eyalet-i merkûme cânibine izâm
olunmak üzere vapura irkâben Samsun Ýskelesi'ne irsâl kýlýnmýþ ve Erzurum
tarafýna gitmekliðe hâhiþker olduklarý beyân olunan yüz yirmi dört neferi dahi
ber-mûceb-i talimât-ý seniyye bârgir ucûrâtlarýnýn itâsýyla Erzurum'a gönde345
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rildikleri gibi Medine-i Münevvere ve gerek Dersaâdet'e azîmete tâlib olanlar
ile Trabzon'da ikâmeti emel eden otuz yedi neferi dahi kezâlik vapura irkâben
der-bâr-ý âliye izâm olunduklarýnýn beyânýyla terkîm ve takdim-i mazbata-i
âcizânemize ibtidâr olunmaðýn ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i
men lehü'l-emrindir.
Fî 25 Rebîülâhir sene [1]278 / [30 Ekim 1861]
Vali-i Eyalet-i Trabzon
Mehmed Cemaleddin
ve diðer vilâyet meclisi azâlarýn mühürleri
*
Nüfus
Çerkes muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a bi'l-vürûd vapura râkiben kabileleri orada olmasý cihetiyle Samsun tarîkýyla
Sivas'a izâm kýlýnan

1011

Þeki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a vürûd ile ber
mûceb-i talimât Erzurum'a izâm kýlýnan

124

Þeki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a vürûd ile Medine-i
Münevvere'ye azîmet edecek olan

20

Þeki muhâcirlerinden olup bu kere Trabzon'a bi'l-vürûd Dersaâdet'e izâm olunan

2

Þirvanlý olup Trabzon'da ikâmetlerini taleb etmiþ iseler de ikâmetlerine müsâade buyurulmayarak kezâlik Dersaâdet'e izâm kýlýnan

15

[Yekûn]
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ANAPA VE ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN HAVASI UYGUN OLAN
BÖLGELERE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Anapa ve Çerkes muhâcirlerinin Trabzon'dan Samsun yoluyla Sivas'a gönderilmekten vazgeçilerek Urfa, Diyarbakýr ve Van taraflarýna
yerleþtirilmelerinin uygun olacaðý
1 Ocak 1862

Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Aded
185
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Anapa ve Çerkes muhâcirlerinden olup Sivas'da iskân olunmak arzusuyla
Trabzon'a gelmiþ olan yetmiþ dokuz neferin ne sûretle sevk ve izâm kýlýnmýþ
olduðu ifadesine dair Trabzon vâlisi devletlü paþa hazretlerinin cevaben vârid
olan tahrirâtý manzûr-ý vâlâlarý buyurulmak üzere leffen irsâl kýlýnmýþ idüðü
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîmine ibtidâr kýlýndý.
Fî 28 Cemâziyelâhir sene 1278

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Zîver-i enâmil-i tevkîr ve tefhîm olan iþbu fermânnâme-i âlî-i Hidiv-i âzamileri me’âl-i sâmisi ve melfûf tahrirât müeddâsý rehîn-i îkân-ý çâkerânem olmuþdur. Tahrirât-ý mezkûre me’âline nazaran bu kere Trabzon'a gelmiþ olan yetmiþ
dokuz nüfusun li-ecli'l-iskân Sivas cânibine gönderildiði anlaþýlmýþ olup ancak
Sivas Eyaleti'nde muhâcirînin kesret üzere cemiyetlerinden dolayý müceddeden
vürûd edeceklerin Urfa ve Diyarbekir ve Van taraflarýna sevk ve izâmlarý
makam-ý mu‘allâ-yý vekâlet-i mutlakalarýndan mukaddemce emr u iþ‘âr olunmuþ olduðundan ve Sivas dahi Diyarbekir ve Urfa yolu üzerinde bulunduðundan sâlifü'l-beyân bu kere gelmiþ olan muhâcirlerin ve bundan sonra oralara
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vürûd edeceklerin Urfa ve Diyarbekir taraflarýna sevk olunmalarý husûsunun
Sivas Mutasarrýflýðý'yla Trabzon vâlisi devletlü paþa hazretlerine emr u iþ‘âr
buyrulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî selh-i Cumâdessâni sene [1]278 / [1 Ocak 1862]
Ýzzet
*
Makam-ý âlî-yi cenâb-ý Vekâlet-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Anapa ve Çerkes muhâcirlerinden ve Devin ve Vesni kabilelerinden olup
Sivas'da iskân etmek arzusuyla Trabzon'a gelmiþ olan sagîr ve kebîr ve zükûr ve
inâs yetmiþ dokuz nefer muhâcirîn Samsun tarîkýyla mahall-i mezkûra irsâl
kýlýnmýþ olup ancak bu kere 52 numara ile murakkam ve fî 29 Cumâdelulâ sene
[12]78 tarihiyle müverrah ve muntazam þeref-bahþ-ý farak-ta‘zîm olan
emirnâme-i sâmî-i cenâb-ý Hidiv-i âzamilerinde Sivas'da muhâcirînin cemiyeti
tekessür etmesine ve Urfa ve Diyarbekir taraflarýnýn havasý itidâl üzere olup
muhâcirînin iskânýna elveriþli mahal bulunmasýna mebnî muhâcirîn-i
merkûmeden bundan böyle geleceklerin yanlarýna bir süvâri terfîk olunarak
mahall-i mezkûrda veyâhûd Van taraflarýna izâm ve tesvîk kýlýnmalarý ve bunlarýn bu tarafa vürûdlarý havalarýn fenalýðýna ve yollar ve daðlarýn kapanýklýðýna tesadüf eylediði halde yollar açýlýncaya kadar Trabzon'da meks ü ikâme
etdirilmeleri emr u fermân buyurulmuþ ise de bu aralýk havalarýn oldukca
mutedil bulunmasý cihetiyle eðerçi Sivas'da iskân olunacak mahal olmadýðý
halde oradan doðruca irâde-i aliyye-i Hidiv-i efhamileri üzere mahall-i mezkûra
hüsn-i sevk ve izâmlarý husûsu ol bâbda olan emirnâme-i ulyâlarý sûretinde leffiyle keyfiyet Sivas mutasarrýfý saâdetli paþaya iþ‘âr kýlýnmýþ ve bundan böyle
geleceklerin dahi týbký irâde-i aliyye-i Hidivîleri üzere icabât-ý mukteziyelerinin
icrasýna mübâderet kýlýnacaðý derkâr bulunmuþ olmaðla ol bâbda ve her halde
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Cumâdessâniye sene 1278
Vali-i Eyalet-i Trabzon
Mehmed Cemaleddin
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ABAZIH MUHACÝRLERÝN ÝSKÂNI ÝÇÝN UYGUN BÖLGELER
ARAÞTIRILMASI
Kýrým ve Çerkesistan muhâcirlerinden sonra Abazýh kabilesinden de elli bin
kadar muhâcirin Osmanlý topraklarýna göç etmesine karar verildiðinden,
bunlarýn iskânlarý için bütün vilâyetlere genelgeler gönderilerek
tesbit edilen boþ arazilere aid defterlerinin hazýrlanmasý

70

8 Aralýk 1863

Tarife hâcet olmadýðý vechile Kýrým ve Çerkesistan'dan þimdiye kadar
Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye birçok muhâcirîn gelmiþ ve gelmekde bulunmuþ
olduðu misillü Abazýh Kabilesi'nden bu defa dahi elli bin kadar nüfusun
Memâlik-i Saltanat-ý Seniyye'ye hicret etmelerine karar verilmiþ idüði tahkik
edilmiþ olup Cenâb-ý Hak müterakki ve müzdâd buyursun. Saltanat-ý
Seniyye'nin tebea-i kadîmesi kendisine kâfi ise de devlet-i müeyyede-i
Ýslâmiye'nin zîr-i merhamet ve himâyet-i celîlesine iltica emeliyle terk-i evtân ve
istidâ-yý sahâbet ve ihsân eden nüfus-ý kesîreyi reddetmek þân-ý ma‘âlî-niþan-ý
Hilâfet-i Kübrâ'ya muvâfýk olmayacaðýna mebnî bunlarýn dahi kabul-i arzularýyla beraber vusûllerinde kendilerinin müteferrikan iskâný için münasib ve
hâli mahaller olup olmadýðýnýn ve sûret-i tavtîn ve ikâmeleri ne yolda olacaðýnýn
lâzým gelen mahaller memûrîn-i kirâmý taraflarýndan istilâmýyla gelecek ecvibeye göre icabýna bakýlmasý Encümen-i Mahsûs-ý Vükelâ'da tensib olunarak
mûcebince keyfiyet sâir hükûmât-ý mevki‘iyeye bildirilmiþ ve eðerçi muhâcirîn
ibtidâ-yý emirde sâir ahali ile mahlûtan ikâmete yanaþmamýþ iseler de muahharan bunda bir gûne mahzûr olmadýðýný derk ve iz‘ân ve o yolda terk ve tahvil-i
efkâr ve ezhân eyleyerek hatta þu hâl geçende bâ-muharrerât-ý umûmiye her
tarafa iþ‘âr ve ihtar kýlýnmýþ olmaðla oraca dahi bi'l-etraf tahkikât ve tedkikât
icrasý ve sûret-i hâlin elviye-i mülhaka kaymakamlarýndan dahi istizâhý ile zîr-i
idarelerinde öyle arazi-i hâliye ve münasibe var mýdýr ve olduðu takdirde ne
kadar nüfus gönderilmesi lâzým gelir ve bir de iþ‘âr-ý ahîr vechile ahalisi az ve
arazisi çok olup da üçer beþer ve onar hâne olarak muhtelitan îvâ ve iskân
þartýyla ne kadar nüfus iskâný kâbil olabilir ve gönderilecek hânelerin talimât-ý
mahsûsasý vechile tavtîn ve iskânlarý ne sûretde olmak iktizâ eder buralarýnýn ve
bir de sahibi nâ-mevcud olup þunun bunun bilâ-sened yed-i zabtýna geçirmiþ
olduðu hayli arazi bulunacaðý cümle-i tahkikâtdan idüðine ve o makûle arazi ise
353
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mîrînin hakký olmak icab edeceðine mebnî onlar dahi bi't-tedkik hemen ahvâl-i
sahihasý tahkik edilerek keyfiyetlerinin mufassalan iþ‘ârýyla beraber her bir
mahal ve kazâ ve nahiyeleri ve derece-i imkâniyesi gösterilerek kemâl-i süratle
defterinin dahi tesyâr olunmasý siyâkýnda þukka tastîr ve tesyîr kýlýndý.
Fî 26 Cemâziyelâhir sene [1]280 ve fî 26 Teþrin-i sâni sene [12]79 / [8 Aralýk
1863]
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Ý. MMS, 27/1189
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN ÝSKÂNI ÝÇÝN ÝSLÝMYE SANCAÐI'NDA
UYGUN YERLERÝN ARAÞTIRILMASI
Trabzon'da bulunan Çerkes muhâcirlerin, Ýslimye Sancaðý'nda deniz kenarýnda yerleþtirilme isteklerinin uygun olup-olmadýðýnýn iskân sorumlusu
Nusret Paþa tarafýndan araþtýrýlarak bildirilmesi

71

31 Mayýs 1864

Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Çâkerleri ahali-yi Çerâkiseden ve Zisu kabilesinden olup bir müddetden
beri Dersaâdet'de bulunarak sâye-i ihsân-vâye-i cenâb-ý Padiþahî'de bazý
hizmetlerde dahi istihdam olunmuþ kul ve bendelerinden olup bu defa Çerkesistan'ýn bozulmasý üzerine orada bulunan vâlidem ihtiyara câriyeleriyle köle ve
familya ve taallukât-ý çâkerânem yüz hâneden ibaret muhâciren ila'llâhi Teâlâ
Trabzon'a gelmiþ olduklarýndan Ýslimye Sancaðý dahilinde bir münasib mahalde
iskân olunmalarýný istirham Komisyon Riyâset-i Celîlesi'ne arîza-i çâkerânem
takdim kýlýnmýþ ise de Ýslimye Sancaðý'nda yüz hâne deðil hiçbir hâne iskân edecek mahal kalmadýðý cevabý verilmesi üzerine çâkerleri suâl ve tahkik
eylediðimde sancak-ý mezkûrede Fýndýklý ile Davudlu arasýnda yüz hâneyi idareye kâfi bir mahal olduðu haber alýnmýþ ve kabile-i çâkerânem ise derya
kenarýnda doðup büyümüþ bir halk olduðundan içeri taraflarýn âb u havalarý
yaramayacaðýndan mercûdur ki Ýstanbul Boðazý'ndan ta sancak-ý mezkûra
kadar derya kenarýnda veya bir iki on veya beþ saat mesafede bulunan arazi-i
hâliyeler gezdirilerek intihâb ve ittihâz eylediðimiz mahalde emr u iskânýmýz
husûsuna müsâade-i âlî-i cenâb-ý Sadâret-penâhîlerinin þâyânýyla bir kýt‘a
emirnâme-i sâmî-i Vekâlet-penâhîlerinin tastîr ve itâsý niyâzým bâbýnda emr u
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 4 Zilhicce sene [1]280 / [11 Mayýs 1864]
Çerkes Zisu Ýbrahim Bey
*
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Nusret Paþa'ya emirnâme
Muhâcirîn-i Çerâkise'den ve Zisu kabilesinden Ýbrahim Bey'in takdim
eylediði arzuhalde bu kere Trabzon'a gelmiþ ve yüz hâneden ibaret bulunmuþ
olan kabile ve taallukâtýnýn Ýslimye Sancaðý dahilinde kâin Fýndýklý ve Davudlu
nâm mahaller arasýnda bulunan yoz ve hâlî arazide ve yâhûd sevâhilde münasib bir mahalde iskân olunmalarý istidâ kýlýnmýþ ve keyfiyet Ýslimye
Kaymakamlýðý'ndan bâ-telgraf istilâm olunmuþ olmaðla arazi-yi mebhûse bunlarýn iskânlarýna kâfi ve hâlî midir ve olmadýðý halde oralarda diðer münasib
mahal var mýdýr þuralarýnýn bi'l-etraf tahkikiyle inhâsýna himmet eylemeniz
siyâkýnda þukka.
[31 Mayýs 1864]
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A. MKT. MHM, 301/89
359

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:15

Page 360

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

72

TRABZON EYALETÝ'NDE ÝSKÂN OLUNAN MUHACÝRLERÝN MÝKTARINI
BELÝRTEN LÝSTE HAZIRLANMASI
Trabzon Eyaleti'nde iskân olunan muhâcirler için cetvel hazýrlanarak muhâcir
esirlerinin alým-satýmlarýnýn yasaklanmasýna dair emir gönderildiði
23 Haziran 1865

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Trabzon Eyaleti dahilinde iskân olunan muhâcirîn cedvelinin tanzim ve
irsâli ve üserâ-yý muhâcirînin men‘-i bey‘ ve þirâsý hakkýnda gönderilen muharrerât-ý senâverîye cevaben eyalet-i mezkûre valiliðinden ve Lazistan
Mutasarrýflýðý'ndan mevrûd iki kýta tahrirât melfûfâtýyla beraber tesyîr-i sûy-ý
vâlâlarý kýlýnmýþ olmaðla bunlarýn mütâlaasýyla komisyonca iktizâsýnýn icra ve
ifade ve evrak-ý merkûmenin iâdesi menût-ý himmet-i behiyyeleridir.
28 Muharrem 1282 / [23 Haziran 1865]
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ERZURUM'DA BULUNAN ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN ÝSKÂN
YERLERÝNE SEVKÝ
Erzurum'da toplanarak Kars'taki kafile baþkanlarý General Musa Bey adýndaki
þahýs gelmedikçe bir tarafa gitmeyeceklerini bildiren Çeçen muhâcirlerin,
zor kullanýlarak iskân yerlerine sevkedilebilecekleri
3 Aðustos 1865

Nusret Paþa'ya cevabnâme-i telgrafî
Fî 27 S. sene [12]82 tarihli telgraf mektublarý görüldü.
Eðerçi ol bâbda Erzurum'a tecdid-i vesâyâ olunmuþ ise de oradan alýnan telgrafnâme me’âline göre Erzurum'a gelen kafilenin rüesâsý Kars'dan vürûduna
muntazýr olduklarý ümerâ gelmedikce ileriye hareket etmeyeceklerini sûret-i
kat‘iyyede ifade edip tarafýnýza beyân-ý hâl kýlýnmýþ ise de henüz cevabý zuhûr
etmediði bildirilmiþ ve binâberîn iþin iki taraflý tutulmasý taht-ý lüzûmda
görülmüþ olmaðla seri‘an bi'l-mükâtebe hüsn-i ýslâh-ý esbâb-ý sevkiyyeye himmet ve itina eylemeniz matlûbdur.
Fî 6 Ra. Sene [12]82
*

Tahrirât-ý Telgrafiye
Numara 361
Mektub Gönderen Merkez: Erzurum

Erzurum'da yýðýlýp General Musa Bey gelmedikce bir tarafa gitmeyen
Çeçen muhâcirleri dört bine karîb olup devlet ve milletce eyledikleri zâyiât
þöyle dursun istihkâmât için dahi beþ bin kadar asâkir-i redîf mevcud olduðundan ve muhâcirîn-i merkûmûnun mizâc ve meþvâlarý icabýnca az þeyden
çukasýný çýkararak kavga ile nihayetü'l-emr bir fenalýk hudûs-ý akreb me’mûl
olup eðerçi bir saat evvel merkezlerine sevk edilmek için ya mûmâileyh Musa
Bey'in buraya gönderilmesi veyâhûd kendisinin bizzat gelmesi saâdetli Nusret
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Paþa'ya yazýldý ise de ona da cevab alýnamadýðýndan ve mesbûk olan arz ve iþ‘âr-ý
çâkerânem vechile bunlara sûret-i cebriye gösterilmedikce bir ayak ileri gitmeyeceklerinden bu bâbda ne vechile hareket edilmek lâzým geleceðinin
istizânýyla Cenâb-ý Hak hýfz eylesin bir fenalýk zuhûr ederse mes’ul olmamak
için arz ve iþ‘âra ictisâr eyledim. Fermân.
Fî 22 Temmuz sene [12]81 [3 Aðustos 1865]

Vali-i Erzurum
Ýsmail
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Bagatski Geçidi, Kafkasya
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ÇEÇEN MUHACÝRLERÝN SÝVAS'IN KOÇGÝRÝ SANCAÐI ÝLE HAFÝK
KAZÂSI'NDA ÝSKAN EDÝLDÝKLERÝ
Osmanlý topraklarýna göç edecek olan ve otuz bin nüfustan oluþan Çeçen
muhâcirlerin iskânlarýna nezâret etmek üzere Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî azasý
Nusret Paþa'nýn tayin edildiði, bu muhâcirlerden beþ yüz hânelik
grubunun Sivas Eyaleti'nde uygun ve verimli araziye
sahip olan Koçgiri Sancaðý ile Hafik Kazâsý'na
iskân edilerek ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý

74

31 Aðustos 1865

Makam-ý Celîl-i Hazret-i Vekâlet-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Daire-i umûr-ý Dahiliyeden þeref-tastîr kýlýnýp iki yüz sekiz numara iþareti
ve fî 17 Zilhicce sene [12]81 rakamý ile murakkaman ve müzeyyenen tesyîr
buyurulan emirnâme-i cenâb-ý mu‘allâ penâhilerinde otuz bin nüfusa karîb bir
hey’et ve cemiyet olup Memâlik-i Devlet-i Aliyye'ye hicret edecek Çeçen
kabilesi halkýnýn sevk ve nakline ve sûret-i iskânlarýna nezâret eylemek üzere
Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn'dan refâkatine verilen bazý küçük zâbitler ile Dâr-ý
Þûrâ-yý Askerî azâsýndan saâdetli Nusret Paþa bâ-irâde-i seniyye-i hazret-i
Padiþahî tayin buyurulduðu ve bunlardan beþ yüz hâne nüfusun iskânýna Sivas
Eyaleti'nde elveriþli arazi bulunduðu beyân-ý sâmisiyle ve kabile-i mezkûre hayvanât ve edevât-ý zirâiyeden müstaðnî bulunmalarýyla havâli-i mezkûra
vusûlüne kadar enderûn-ý eyaletde münasib arazinin þimdiden tefrik ve tesviyesi ve vusûlünde açýkda kalmayacak sûretde müsâra‘aten mevâki‘ ve levâzým-ý
iskâniyenin istihzârý emr u fermân buyurulmuþdur. Evvelce mütecâsir-i takdimi
olduðum cevab-ý arîza-i çâkerânemde eyalet-i mezkûrede mevcud bulunan
nüfus-ý muhâcerenin kâmilen husûl-i iskân ve îvâlarý icra ile beher nüfus için
birer keyl-i Ýstanbulî tohumluk ahali tarafýndan zer‘ etdirilerek vakt-i hasada
öküz ve edevât-ý malzemeleriyle alýnacak mahsulün taraflarýna itâ kýlýnacaðý
misillü sevâhil-i Çerâkise'den nakl ve sevk olunacak kabâil-i muhâcirîn için dahi
eyalet-i mezkûrenin hâvî olduðu elviye ve kazâ ve nevâhîsinde münasib hâneler inþâ ve mârru'z-zikr beher nüfusa birer keyl tohum ekdirilip vürûdlarýna
intizâr kýlýndýðý hâmegüzâr-ý arz ve inhâ olunmuþdu. Emirnâme-i aliyye-i
366
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efhamilerini müteâkiben paþa-yý mûmâileyh tarafýndan hanehâ-i merkûmenin
derûn-ý eyaletde nerelere iskâný ve teferruâtý istiþârýný mutazammýn mevrûd iki
kýt‘a tahrirâta mülhakât-ý merkûmeden Koçgiri Sancaðý'yla Hafik Kazâsý münbit ve mahsuldâr ve hatab kat‘ olunacak cibâli yakýn olup suhûletle nakl ve tenzil etdirileceði be-dîdâr olduðundan ve râh-ý rastlarý bulunduðundan hanehâ-yý
merkûmeden üç yüz on hânesi li ecli'l-iskân sancað-ý mezkûre ve yüz doksan
hânesi Hafik Kazâsý'na doðruca sevk ve isbâl olunmasý cevabý iþ‘âr kýlýnmasýyla
bi mennihî teâlâ vusûllerinde müheyyâ olan hânelere ikâme ve ik‘âd ve emsâlî
misillü vesâil-i huzur ve inti‘âþlarýna itina ile dilþâd kýlýnarak bunlar cânibinden
dahi velî-nimet-i bî minnetimiz Padiþahýmýz efendimize ve cânib-i celîlü'lmenâkýb-ý vekâlet-penâhîlerine da‘avât-ý hayriye ahz u iðtinâm kýlýnacaðý
derkârýyla hasbe'l-ubûdiye arz ve beyân-ý keyfiyetle tasaddî‘a mücâseret olunmuþdur.
Ol bâbda ve her halde emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 8 Rebî‘u'l-âhir sene [12]82 ve fî 18 Aðustos sene [12]81 / [31 Aðustos
1865]
Eyalet-i Mutasarrýf-ý Sivas
es-Seyyid Ahmed
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SÝVAS'A GÖNDERÝLEN ÞABSIH KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNÝN YENÝ
EVLERÝNE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Trabzon'dan Sivas'a gönderilen Þabsýh kabilesine mensub muhâcirlerin,
yapýlan evlere yerleþtirilerek huzurlarýnýn temin edilmesinden dolayý
memnuniyet duyulduðu

75

8 Ekim 1865

Sivas Mutasarrýflýðý'na
Þabsýh kabilesinden olarak bu kere Trabzon'dan Giresun tarîkýyla Sivas'a
sevk olunan beþ yüz seksen beþ nüfus muhâcirînin Emlâk Kazâsý'nda inþâ kýlýnan hânelere münferiden iskân ve esbâb-ý huzur ve istirahatleri ikmâl kýlýnmýþ
idüði ifadesine dair gelen telgrafnâme-i saâdetleri me’âli ma‘lûm-ý muhibbî
olarak himmet ve mesâî-i masrûfe mûcib-i takdir ve mahzûziyet olmuþ olmaðla
ba‘d-ezîn dahi her halde ifâ-yý hüsn-i memûriyetiyle bir kat daha ibrâz-ý meâsir-i
memdûhiyete sarf-ý makderet eylemeleri siyâkýnda þukka.
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
[Þabsýh kabilesinden olarak bu kere Trabzon'dan Giresun tarîkýyla Sivas'a
sevk olunan beþ yüz seksen beþ nüfus muhâcirînin Emlâk Kazâsý'nda inþâ kýlýnan hânelere münferiden iskân ve esbâb-ý huzur ve istirahatleri ikmâl kýlýnmýþ
idüði ifadesine dair] Sivas Mutasarrýflýðý'ndan gelen telgrafnâme komisyonca
ma‘lûmat olmak üzere leffen isbâl kýlýnmýþ ve tahsini hâvî cevabnâme
yazdýrýlmýþ olmaðla beyân-ý hâl siyâkýnda tezkire.
17 Ca. 1282 [8 Ekim 1865]
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ÝSTANBUL MUHACÝR ÝSKAN ÞUBESÝ'NE KAYDOLUNAN
MUHACÝRLERÝN LÝSTESÝ
Kafkasya halkýndan Kabartay kabilesinden, Edirne, Þarkî Rumeli ve
Bulgaristan'dan gelerek Ýstanbul'da Muhâcir Ýskan Þubesi'ne
kaydolunan muhâcirlerin miktarý

76

18 Kasým 1881

Fî 6 Teþrin-i sâni sene [12]97 tarihiyle bi'l-vürûd Ýskân-ý Muhâcirîn Þubesi'ne
kaydolunan muhâcirînin mikdârý.

Nüfusu
Yekûn Kebîr

Saðir Hâne

Esâmî-i Memleket ve Cihet-i Vürûdlarý
Edirne ve Rumelî-i Þarkî Ahalisinden

20

18

2

7

Kýzanlýk ahalisinden olup Ýzmir'e gitmek
üzere Terkos'dan gelen

7

5

2

3

Zaðra-i Atîk ahalisinden olup Bandýrma'ya
gitmek üzere Mudanya'dan gelen

1

1

-

1

Zaðra-i Cedîd ahalisinden olup Bursa'ya
gitmek üzere Biga'dan gelen

3

5

-

1

Hasköy ahalisinden olup avdet etmek
üzere Bursa'dan gelen

1

1

-

1

Edirne ahalisinden olup Edirne'ye gitmek
üzere Ýzmir'den gelen

1

1

-

1

Çýrpan ahalisinden olup Bursa'ya gitmek
üzere Edirne'den gelen

2

2

-

1

Filibe ahalisinden olup Mudanya'ya gitmek
üzere Filibe'den gelen

1

1

-

1

Ahyolu Bergosu ahalisinden olup Bandýrma'ya gitmek üzere Bergos'dan gelen

6

5

1

2

Ýslimye ahalisinden olup Bursa'ya gitmek
üzere Ahyolu Bergosu'ndan gelen

44

39

5

18
371

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:20

Page 372

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Bulgaristan Ahalisinden

372

1

1

-

1

Mecidiye ahalisinden olup Maniçe'ye gitmek üzere Köstence'den gelen

5

3

2

1

Þumnu ahalisinden olup komisyon-ý âlîce gönderilecek mahalle gitmek üzere Varna'dan gelen

9

6

3

2

Lofça ahalisinden olup Tekfurdaðý'na gitmek üzere Midilli'den gelen

6

6

-

1

Ývraca ahalisinden olup yine avdet etmek
üzere Kirmasti'den gelen

2

2

-

1

Týrnova ahalisinden olup Baba-yý Atîk'e gitmek üzere Adapazarý'ndan gelen

2

2

-

1

Servi ahalisinden olup Zaðra-i Cedîd'e gitmek üzere Bergama'dan gelen

1

1

-

1

Prevadi ahalisinden olup mahalline gitmek
üzere Adapazarý'ndan gelen

1

1

-

1

Hezargrad ahalisinden olup Büyükçekmece'ye gitmek üzere Mudanya'dan gelen

1

1

-

1

Batum ahalisinden olup Batum'a gitmek
üzere Ýzmid'den gelen

4

4

-

1

Varna ahalisinden olup Kirmasti'ye gitmek
üzere Bandýrma'dan gelen

47

35

12

5
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Kafkasya Ahalisinden
11

8

3

1

26

7

9

4

47

35

12

5

Kabartay kabilesinden Kýrbaç Bey
maiyyetiyle Taygan'dan gelip komisyon-ý âlîce
gönderilecek mahalle gitmek üzere Hidâyet
Câmi‘-i Þerif'inde muvakkaten ikâmet etdirilen
Fî 7 Teþrin-i sâni sene [12]97 tarihiyle
Kabartay kabilesinden olup komisyon-ý âlîce
gönderilecek mahalle gitmek üzere Beslam
ve Kýzýl Bey maiyyetiyle ve Kerç tarîkýyla gelip
Humbarahâne'ye gönderilen muhâcirîn-i
Çerâkise

Cem‘an yekûn
Yekûn Kebîr

Saðir Hâne

36

31

5

14

Rumeli'den gelen

40

35

5

15

Anadolu'dan gelen

47

35

12

5

Kafkasya'dan gelen

123

101

22

34

[Mühür]
Ýskân-ý Muhâcirîn Þubesi

Reis-i Ýskân-ý Muhâcirîn
Þeyh Seyyid Süleyman

6 Teþrin-i sâni sene [12]97 / [18 Kasým 1881]
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Kafkasyalý Kadýnlar
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ÜSKÜDAR'A YERLEÞTÝRÝLEN MUHACÝRLERE DAHA GENÝÞ YERLER
TEMÝN EDÝLMESÝ
Rusyadan vapurlarla Ýstanbul'a gelen Çerkes muhâcirlerinin su sýkýntýsý
çekilen ve bulaþýcý hastalýk çýkmasý muhtemel olan Üsküdar'da
geçici olarak yerleþtirildiklerinden, bundan böyle gelecek
olanlar için geniþ yerler temin edilmesi

77

13 Aðustos 1883

Geçende arz kýlýndýðý üzere beþ gün evvel Rusya tarafýndan dokuz yüz altmýþ iki nüfus muhâcirîn-i Çerâkise Dersaâdet'e vâsýl olduðu misüllü dün dahi
dolu bir vapur muhâcirîn-i Çerâkise vürûd eylemiþ olduðundan mikdâr-ý nüfuslarýnýn ba‘de't-tahrir hâk-pây-i Mülûkânelerine takdim kýlýnacaðý derkâr olup
ancak bunlarýn þimdi bulunduklarý yerler gayet dar olmasýyla bir odada on hâne
halký istif edilmekde ve Üsküdar cihetinde þu aralýk su kýlleti bulunduðu cihetle
suzuzluk çekilmekde ve maâzallâhu Teâlâ bu halde beynlerinde hastalýk zuhûru
muhtemel görünmekde olduðuna ve bir tarafdan daha birkaç vapur dolusu
gelmek üzere bulunduðu istihbar kýlýndýðýna mebnî pey der-pey icab eden yerlere sevk edilinceye kadar gerek bunlarýn ve gerek geleceklerin istirahatlarý için
geniþ bir yer tedârik ve irâesi husûsunda irâde-i merâhim-âde-i Mülkdârîlerine
mürâcaat olunur.
Her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr ve'l-ihsân efendimizindir.
Fî 9 Þevval sene [1]300 / [13 Aðustos 1883]
(Mühür)
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Y. PRK. MYD, 2/77
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN BÝGA VE YALOVA’DA ÝSKANLARI
Kafkasya'dan gelerek bir süredir Humbarahâne'de misafir edilen Çerkes
muhâcirlerine sefâlet çektirilmesinden dolayý Muhâcir Komisyonu
baþkanýnýn Padiþah tarafýndan azarlandýðý, bu muhâcirlerin Biga
ve Yalova'da iskânlarýndan sonra Ýstanbul'a yeniden muhâcir
gelip gelmediðinin, gelmiþlerse ikâmet ve gýda durumlarýnýn araþtýrýlarak
Padiþaha bilgi verilmesinin emredildiði

78

25 Aralýk 1883

Geçenlerde Kafkasya'dan gelip Humbarahâne’de muvakkaten misafir
edilmiþ olan Çerkes muhâcirlerinin ne derecelerde sefâlet ve periþanîde bulunduklarý ma‘lûm olmak hasebiyle ol bâbda mükerreren þeref-müteallik buyurulan
irâdât-ý seniyye üzerine bunlar kâmilen vapurlara irkâb ile Biga ve Yalova'ya izâm
ve iskânlarý icra kýlýnmýþ ve bunlara sefâlet ve meþakkat çekdirilmesinden dolayý
Muhâcirîn Komisyonu Reisi Rýza Beyefendi hazretleri taraf-ý eþref-i Padiþahiden
tevbîh ü tekdîr buyurulmuþ idi. Halbuki bu muâmelenin cereyânýndan sonra
yeniden bir takým Kafkasya muhâcirleri gelip bunlarýn dahi müsted‘iyât ve
teþekkiyâta kalkýþacaklarý emsâli delâletiyle ma‘lûm olduðundan bahisle bir an
evvel mahall-i iskânlarýna izâmlarý hakkýnda taraf-ý Sadâret-penahîlerinden
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne vuku‘bulan emr u iþ‘âr üzerine nezâret-i müþârünileyhâ cânibinden Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne tebligât icra kýlýnmýþ olduðu
mesmû‘-ý âlî olarak keyfiyet riyâset-i müþârünileyhâdan istizâh olundukda ol
vechile tebligâtý mutazammýn nezâret-i müþârünileyhâ cânibinden fî 19 Safer
sene 1 301 tarihiyle bir tezkire almýþ ise de mârru'z-zikr muhâcirlerin mahall-i
iskânlarýna izâmlarýndan sonra yeniden muhâcir gelmediðini ve maamâfîh bu
tezkire üzerine bir çok taharriyatta bulunup yeniden gelme muhâcir bulamadýðýndan bu husûsta fevkalâde âciz kaldýðýný ve o vakitden sonra eðerçi muhâcir gelmiþ olsa komisyonca dahi ma‘lûm olmak lâzým geleceðini mîr-i müþârünileyh ifade ve beyân ederek þu ifadât tezkire-i mezkûrede münderic tebligât ile
kat‘iyyen kâbil-i telif olmadýðýndan ve reis-i müþârünileyhin ifadâtý sahih ise o
halde muhâcir kýyafetinde bir takým eþhâs-ý mechulenin böyle bir sîga icra etmiþ
olmalarý lâzým gelip bu ise bi'l-vücûh câlib-i nazar-ý dikkat göründüðünden böyle
yeniden muhâcirler gelmiþ midir ve gelmiþler ise nerelerde ikâmet etmekdedirler
ve bunlar müctemi‘an veyâhûd müteferrikan ve ne sûretle ve hangi vapurlar ile
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gelmiþlerdir ve ne tarafda ve ne sûretle iâþe olunmakdadýrlar. Seri‘an bi'l-etraf
icra-yý tahkikâtý ile keyfiyetin tafsilen ve muvazzahan arz u izbârý muktezâ-yý emr
u fermân-ý hazret-i Padiþahiden bulunmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 24 Safer sene [1] 301 / 13 Kanûn-ý evvel sene [12]99 / [25 Aralýk 1883]
Ýmza

Ý. DH, 1295-3/102163
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KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝN DAHA ÝÇ KISIMLARA ÝSKÂNI
Mudanya ve Biga'da yeterince muhâcir yerleþtirildiðinden Kafkasya'dan göç
etmeye devam eden muhâcirlerin daha iç kýsýmlardaki boþ yerlerde
iskân edilmeleri

79

24 Aralýk 1884

Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbeti
Husûsiye
Kafkasya'dan bu kere dahi vürûd eden muhâcirlerin aktarma edilerek
Mudanya'ya çýkarýldýðý Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nden bâ-tezkire arz ve
iþ‘âr olunmasý üzerine mütemâdiyen gelmekde olan muhâcirlerin Biga misüllü
yakýn yerlere çýkarýlmalarý zaten oralarda kesret üzere mevcud olan muhâcirîn
ile ahali-i kadîmenin bîzâr edilmelerini müstelzim olacaðý cihetle tecviz olunamayacaðýndan uzakca mahallerden nerelerde arazi-i hâliye var ise bi't-tahkik
ba‘d-ezîn gelecek muhâcirlerin oralara gönderilip iskânlarýnýn bi't-tezekkür
kararlaþdýrýlarak arzý müteallik ve þeref-sudûr buyurulan emr u fermân-ý
hümâyûn-ý cenâb-ý Padiþahî iktizâ-yý âlîsinden bulunmuþ ve riyâset-i müþârünileyhâya dahi ma‘lûmât verilmiþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü'l-emrindir.
Fî 6 Ra. sene [1]302 ve fî 12 Kanûn-ý evvel sene [1]300 / [24 Aralýk 1884]
Ali Cevad
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Ý. DH, 938/74289
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80

BÝNGAZÝ VE HALEP VÝLAYETLERÝNDE MUHACÝRLER ÝÇÝN YETERLÝ
ARAZÝ BULUNDUÐU
Halep Vilâyeti'ne baðlý Kilis Kazâsý ile Bingazi Vilâyeti'nde, bin hâne için yeterli
olabilecek boþ arazi olduðundan bundan böyle Rostof'tan Adana'ya
yerleþmek arzusuyla gelecek Karaçay muhâcirlerinin bu iki
vilâyete sevk olunmalarýnýn kararlaþtýrýldýðý
29 Mart 1885

Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya muhâcirlerinin sûret-i sevk ve iskânlarýyla teferruâtýnýn þerefsâdýr olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi mantûk-ý münîfi vechile
taht-ý râbýta ve intizama alýnmasý bi'l-etraf mütâlaa olunmak üzere evvel emirde
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin taht-ý riyâsetinde erbâb-ý vukûf ve ma‘lûmâtdan
mürekkeb bir komisyon teþkiliyle beraber muhâcirîn-i merkûmenin mahall-i
iskânlarýna sevki için Kal‘a-yý Sultaniye'nin merkez-i ictimâ ittihâzý hakkýnda
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'dan kaleme alýnan mazbata leffen arz ve takdim
kýlýnmaðla mündericâtý hakkýnda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý
hazret-i Hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurulur ise infâz-ý mantûk-ý münîfine
ibtidâr edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fî 12 Cemâziyelâhir sene [1]302 / fî 17 Mart sene [1]301 / [29 Mart 1885]
Said
*
Bâb-ý Âlî
Nezâret-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded
1165
Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Haleb Vilâyeti dahilinde Kilis Kazâsý'yla Bingazi Vilâyeti'nde bin hânenin
istiâbýna kâfi arazi-i hâliye olmak cihetiyle ba‘demâ gelecek Çerkes muhâcir382
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lerinin bu iki vilâyete sevk olunmalarý kararlaþdýrýlmýþ ise de bunlardan müteferrikan geleceklerin mahall-i ictimâý olmak ve oradan topluca mahall-i
iskâniyelerine gönderilmek üzere Çanakkalesi'nin merkez ittihâzýna ve teferruâtýna dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Behiyyesi'yle muhâbereyi þâmil
olan tezkire-i âcizî 17 Ra. sene [1]302 tarihinde zeylen takdim kýlýnmýþdý.
Mevsim-i sayfin takarrüb-i hulûlüne mebnî bundan böyle Kafkasya'dan
muhâcirîn vürûdu muhtemel olduðundan bahisle iþ‘âr-ý sâbýk üzerine karar verilmiþ ise tebliði lüzûmunu hâvî bu kere dahi riyâset-i müþârünileyhâdan meb‘ûs
tezkire matviyyen huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerine arz ve itâre kýlýnmaðla sûret-i hâle ve arz u iþ‘âr-ý sâbýk-ý âcizîye nazaran iktizâsýnýn emr u iþ‘âr
buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 20 Cemâziyelevvel sene [1]302 ve fî 13 Þubat sene [1]300
Edhem
*
Muhâcirîn Ýdare-i Umûmiyesi
Mektubî Kalemi
Aded
136
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Bin beþ yüz nüfusdan mürekkeb Karaçay Çerkes familyasýnýn Adana
Vilâyeti'ne hicret arzusuyla Rostof'da bulunduklarýndan bahisle taleb-i talimâtý
hâvî Rostof Þehbenderliði Vekâleti'nden mevrûd tegrafnâmenin irsâliyle icab-ý
hâlin iþ‘ârý Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan fî 23 Þubat [1]300 tarihli
tezkirede iþ‘âr olunmaðla keyfiyet komisyona lede'l-havale ba‘demâ
Dersaâdet'e vürûd edecek Kafkasya muhâcirlerinin uzakca mahallere ve karaya
çýkarýlmayýp aktarma sûretiyle sevki muktezâ-yý irâde-i seniyyeden bulunmasýyla bunlarýn ne sûretle sevk ve izâm olunacaklarý ve Kal‘a-yý Sultaniye'nin bunlar için depo ittihâzý ve teferrruâtý hakkýnda bazý mütâlaâtý hâvî huzur-ý âlî-i
Âsafânelerine takdim olunan fî 18 Kanûn-ý evvel sene [1]300 tarihli tezkire
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üzerine ahîren tekid-i keyfiyet dahi olunduðu halde bir irâde-i cevabîye þerefzuhûr etmemiþ olduðundan istizân-ý vâký‘a nazaran ittihâz olunacak karar
neden ibaret ise bunlarla diðer gelecekler hakkýnda hükmüne tevfik-i muâmele
olunmak üzere komisyona sürat-i emr ve tebliði lüzûmunun be-tekrar taraf-ý
sâmî-i fahîmânelerine ve sûret-i hâlin nezâret-i müþârünileyhâya arz ve izbârý
ifade olunarak ol vechile keyfiyet nezâret-i müþârünileyhâya bildirilmiþ olmaðla
ber-vech-i ma‘rûz ittihâz buyurulacak kararýn sürat-i emr ve tebliði müsterhamdýr.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 24 Cemâziyelevvel sene [1]302 ve fî 27 Þubat sene [1]300
Rýza
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Y. A. RES, 28/35_1, 4, 6
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81

KAFKASYA MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN ON VÝLAYETTE YER TESPÝT EDÝLDÝÐÝ
Kafkasya'dan gelmekte olan muhâcirlerin sevki için Çanakkale'nin geçici
durak olmasýndan vazgeçildiði, Anadolukavaðý, Fenerbahçe ve
Yedikule'den aktarýlacak göçmenlere on vilâyetde
dokuz bin kiþilik yer tesbit edildiði
11 Haziran 1885

Kafkasya'dan gelmekde olan muhâcirînin Haleb Vilâyeti mülhakâtýndan Kilis
Kazâsýyla Bingazi Vilâyeti'nde vâki‘ arazi-i hâliyede iskânlarý zýmnýnda
Çanakkalesi'nin merkez-i muvakkat ittihâzýyla orada ictimâ eyledikce vapurlara
bi'l-irkâb zikrolunan 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 mülâhazasýný 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 lâzimü'l-istýtla‘ ma‘lûmatýn buraca bi'l-istihsal hâlen ve istikbalen iþin her cihetini
temin edecek esbâb ve tedâbir-i mukteziyenin bi'l-etraf müzâkeresiyle kararýnýn
arzý hakkýnda þeref-sânih olan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penahî'yi 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
mukteziyenin ittihâz ve icrasý için evvel emirde bu iþler ile iþtigâl ve bu yolda
tecrübe ve vukûf peydâ eylemiþ zevât ile müþâvere ve müzâkere olunarak bir layiha tanzimi zýmnýnda icab edenlerden mürekkeb bir komisyon teþkili nezâret-i
müþârünileyhâya havale kýlýnmýþ olmasýyla muhâcirîn komisyonu reisi ve Zabtiye
nâzýrý atûfeli 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.
388
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Mütâlaalarýndan müstebân olduðu üzere muhâcirîn-i vâridenin mevâki‘-i
sevk ve iskânlarýna kadar yalnýz masârýf-ý nakliyeleriyle içlerinde bulunacak en
acezesinin iâþeleri masrafýnýn sûret-i tesviyesi hakkýnda lâzimü'l-ittihâz olan tedabirin mezkûr mazbatada izâh ve beyân ve Çanakkalesi'nin merkez itihazýndaki
mütâlaa-i mahzûra mebnî oradan sarf-ý nazarla gerek masrafca ve gerek
ehveniyet ve gerek Bahr-ý Siyah Muhâfýzlýðý'nýn ve Zabtiye Nezâreti'nin inzibât ve
nezâretleri tahtýnda bulunmalarýna suhûlet olmak üzere Anadolu Kavaðý
mevki‘inin mevkýf-ý muvakkat ittihâzý ve melfûf defterde gösterildiði üzere on
vilâyetde 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 mülabesesiyle muhill-i sýhhat bazý hâlât tahaddüs etmemesi için
mevkýf-ý mezbûra gelenler yüz neferi tecavüz eder ise yüz nefer 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 müþârünileyh ileyhâ vesâir erbâb-ý vukûf ile bi'l-müzâkere neticesinin arzý zýmnýnda 19 Receb sene
1302 tarihli tezkire-i husûsiye-i aliyyeleriyle teblið olunan emr u fermân-ý hazret-i
Padiþahî muktezâ-yý âlîsinin dahi icrasý nezâret-i müþârünileyhâya havale olunarak icabý baþkaca müzâkere ve iþ‘âr edileceði nezâret-i müþârünileyhânýn
cümle-i iþ‘ârýndan bulunmuþ idüðünden ona dair alýnacak cevabýn vürûdunda arz
ve takdim kýlýnacaðý derkâr bulunmuþ olmaðla mezkûr mazbata mündericâtýnýn
Maliye Nezâreti ve Muhâcir 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 Nezâret-i Celîlesi'ne havalesi hakkýnda her ne vechile emr u irâde-i
seniyye-i hazret-i Þehinþahî þeref-müteallik buyurulur ise infâz-ý mantûk-ý
münîfine ibtidâr edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî Gurre-i Þaban sene [1]302 / fî 4 Mayýs sene [1]301
Said
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Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhîleriyle melfûf
evrak manzûr-ý âlî buyurulmuþ ve ber-vech-i istizân muâmelât-ý mukteziyenin icrasý
husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî þeref-sudûr buyurularak evrak-ý
mezkûre iâde kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 27 Þaban sene [1]302/ fî 30 Mayýs sene [1]301 / [11 Haziran 1885]
Aslýna mutâbýkdýr
Ali Rýza
*

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle veyâhûd
mahall-i hareketlerinden doðrudan
doðruya Samsun Ýskelesi'nden sevk
olunacaklarý
Mamuretülaziz Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde
Ergani Sancaðý'nda
vâki‘ olup arazi-i
hâliye-i vesî‘asý bulunan seksen üç
karyede tahminen
iskân olunabilecek
1500 hâne

390

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle Mersin Ýskelesi'ne sevk olunacaklarý
Adana Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde Islahiye
kazâsýyla Misli
Nahiyesi'nde bulunan
arazi-i hâliyede tahminen iskân olunabilecek
240 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîkýyla Ýskenderun
Ýskelesi'ne sevk
olunacaklarý
Haleb Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde Kilis
Kazâsý'nda müteferrik
sûretle tahminen iskân
olunabilecek
1000 hâne
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Dersaâdet'den aktarma
tarîkýyla vilâyet-i
mezkûre iskelesine
sevk olunacaklarý
Bingazi Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde bulunan arazi-i hâliye-i
vesî‘ada tahminen
iskân olunabilecek
1000 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîkýyla Samsun ve
Ýzmid Ýskelesi'ne sevk
olunacaklarý
Ankara Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde Kýrþehir ve
Yozgat ve Ankara sancaklarýnda tahminen
iskân olunabilecek
1200 hâne

Dersaâdet'den aktarma
tarîkýyla Trabzon Ýskelesi'ne sevk olunacaklarý
Erzurum Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde
Bayezid Sancaðý'yla
Erzurum Sancaðý'nda
iskân olunabilecek
600 hâne

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle ve Sinob ve
Ýnebolu tarîkýyla sevk
olunacaklarý
Kastamonu Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde
Sinob ve Bolu sancaklarýyla Kastamonu
Sancaðý'nda iskân
olunabilecek
1000 hâne

Dersaâdet'den aktarma
sûretiyle Antalya Ýskelesi'ne sevk olunacaklarý
Konya Vilâyet-i Celîlesi
dahilinde Merkez
Sancaðý'yla Niðde ve
Teke sancaklarýnda
iskân olu-nabilecek
300 hâne

Kezâ aktarma sûretiyle
Mudanya Ýskelesi'ne
Hüdavendigar Vilâyet-i
Celîlesi dahilinde
Kütahya ve Karahisar
sancaklarýnda iskân
olunabilecek
900 hâne
200 hâne Kafkasya
muhâcirleri sevk olunmuþdur.
700 hâne

Kezâ aktarma sûretiyle Trabzon'a
Bitlis Vilâyet-i Celîlesi dahilinde Muþ ve Siird sancaklarýnda iskân
olunabilecek
1500 hâne
Yekûn-ý umûmî
9040 hâne
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Kafkasya muhâcirlerinin kâffe-i ihtiyacâtýnýn Hazine-i celîleden tesviyesi
hakkýnda akdemce þeref-sâdýr olan irâde-i seniyyenin bazý tarafca müzâyaka-i
hâl-i hâzýr Hazine mülâbesesiyle tamamî-i infâzý kâbil olamamaðla bunlarýn
zaman-ý iskânlarýna kadar yalnýz masârýfât-ý nakliyeleriyle içlerinde bulunacak
en acezesinin iâþe masrafýnýn Hazine-i celîleden tesviyesi Bâb-ý Âlî cânib-i
sâmisi'yle Maliye Nezâret-i Celîlesi beyninde kararlaþdýrýlarak mûcebince ifâ-yý
muâmelât olunmakdadýr.
Bundan sonra da gelecek olan muhâcirîn-i merkûme hakkýnda bittabi‘ bu
yolda icra-yý muâmele olunacaðý derkâr bulunduðundan bu bâbda vukû bulacak
sarfiyât için ba‘de'l-muhâbere bâlâda muharrerü'l-esâmî vilâyâta havale ve
me’zûniyet itâsý icab eder.
Umûm Muhacîrin
Ýdare Komisyonu
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82

KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN KASTAMONU, ANKARA, KONYA,
MAMURETÜLAZÝZ VE SÝVAS VÝLÂYETLERÝNE SEVK EDÝLMELERÝ
Çerkes muhâcirlerinden sonra Kafkasya'dan gelmeye devam eden muhâcirlerin Giresun, Samsun ve Sinop iskelelerinden hareketle Kastamonu, Ankara,
Konya, Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk edilmeleri ve
gerektiðinde diðer iskân mahallerinin araþtýrýlmasý
11 Ekim 1886

Huzur-ý âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ýþbu emr ve cevab-ý âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhîleri üzerine riyâset-i
müþârünileyha ile cereyân eden muhâbereyi þâmil tezkire evrak-ý mezkûre ile
ma‘ân ve leffen takdim kýlýndý.
Zeyline muharrer cevab mütâalasýndan rehîn-i ilm-i sâmî-i fehâmet-penâhîleri buyurulacaðý üzere akdemce hicret eden Çerkes muhâcirleri hakkýnda
cereyân eden muâmele ve ittihâz kýlýnan usûlün beyân-ý suver ve keyfiyâtýyla
ba‘d-ezîn Kafkasya'dan gelecek kesânýn halic-i Dersaâdet'e uðradýlmaksýzýn
arazi-i vâsi‘asý kayden sabit olan Kastamonu ve Ankara ve Konya ve
Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerine sevk ve izâm olunmak üzere mahallerinden
râkib olacaklarý vapurlarýn doðruca vilâyât-ý mezkûrenin medhali addolunan
Giresun ve Samsun ve Sinob iskelelerine yanaþdýrýlarak oraya çýkarýlmalarý ve
oradan dahi tayin olunacak hükûmet-i mahalliye ve iskân memûru vâsýtasýyla
ahali-yi kadîmeye bir gûne hasar îrâs etdirilmeyerek inzibât dairesinde pey derpey me’vâlarýna sevk ve izâm olunmalarý sûretinin ihtiyârý halen ve maslahaten
münasib göründüðünden buralarýnýn bâdî-i emrde taht-ý temine alýnarak ba‘dehû
bunlarýn hicretlerine mesað gösterilmesi ve bir de bunlar bu sûretle kabul olundukdan sonra bi'l-farz daha gelecekler olduðu ve vilâyât-ý mezkûrede kâbil-i iskân
mahal kalmayýp da havâli-i sâireye sevk olunmalarýna lüzûm-ý kat‘î göründüðü
takdirde orasý dahi ba‘dehû te’emmül ve mülâhaza olunmak üzere þimdiden bunlar hakkýnda olan muâmele-i lâzýmenin suver-i mezkûre dairesinde mevki‘-i
icraya vaz‘ý dermiyân olunmuþ olmaðla icabýnýn icrasý menût-ý emr ve irâde-i
aliyye-i hazret-i Sadâret-penâhîleridir, ol bâbda.
Fî 12 M. sene [1]304 / 29 [Eylül] [1]302 / [11 Ekim 1886]

396

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:34

Page 397

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DH. MKT, 1371/43
397

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:34

Page 398

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

RUSYA'YA TERK EDÝLEN ARTVÝN VE BATUM'DAN ÝZÝNSÝZ GELEN
MUHACÝRLERÝN ÝADESÝ
Vladikafkas ve Kuban halkýndan olup Rus Hükûmeti'nden izin alarak Osmanlý
topraklarýna yerleþmek üzere Batum'a gelen ve gelecek olan muhâcirlerin
Sivas ve Mamuretülaziz vilâyetlerine iskânlarýnýn kabul edilmesinin yanýsýra
1878 Berlin Antlaþmasý'yla Rusya'ya terk edilen bölgelerden izinsiz göç
edenlerin iâde edilmeleri ve bundan böyle göç etmek isteyenlerin ise
sýnýrda karþýlanmalarý gerektiði

83

9 Eylül 1887

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Vladikafkas ahalisinden ma‘lûmu'l-mikdâr nüfusun Memâlik-i Mahrûse-i
Þâhâne'ye hicret etmek için Batum'a geldikleri beyânýyla icra-yý icabý mukaddemâ Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden iþ‘âr ve lede'l-istifsâr bunlarýn azîmetlerine Rusya Hükûmeti'nce müsâade edilmiþ olduðu dahi izbâr olunmakdan ve
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere muhâcirîn-i merkûmenin Mamuretülaziz ve Sivas vilâyetlerinde iskân olunmak üzere Samsun
iskelesine çýkarýlmalarý lâzým geleceði anlaþýlmakdan nâþi icra-yý icabýna teþebbüs olunup o sýrada bunlardan baþka olarak yine Vladikafkas ve Kuban ahalisinden birkaç bin kiþinin hicret için Rusya Hükûmeti'nden müsâade aldýklarý ve
Batum'a gelmek üzere bulunduklarý nezâret-i müþârünileyhâdan bildirilmiþ ve
bunlarýn da bâlâda beyân olunan muhâcirîn gibi sâlifü'z-zikr vilâyetlerde iskânlarý lâzým geleceði riyâset-i müþârünileyhâ ile ol bâbda cereyân eden muhâbere
cevabýnda gösterilmiþ ise de Rusya'ya terk olunan mahaller ahali-yi Ýslâmiyesi'nden asker alýnacaðý havâdisi þâyi‘ olmasý üzerine Artvin ve Batum'dan
binden mütecâviz kesânýn Memâlik-i Þâhâne'ye hicret ve beþ yüz kiþinin Rize'ye
muvâsalat eylediklerinden bunlarýn iâdeleriyle beraber ba‘d-ezîn hicret edeceklerin hududda kabul olunmalarý Rusya Sefâreti'nden itâ kýlýnan takrirde taleb
ve ifade olunduðu beyânýyla icra-yý icabý kezâlik nezâret-i müþârünileyhâdan
bâ-tezkire teblið ve iþ‘âr olunmasýndan dolayý bunun sâlifü'l-beyân Samsun'a
çýkarýlacak muhâcirîne de þâmil olup olmadýðýndan tereddüd vâki‘ olduðuna ve
bir de zikr olunan takrir üzerine nezâretce olan mütâlaa bildirildiðine binâen
buralarýnýn nezâret-i müþârünileyhâdan istifsârý lâzým ge-lerek ol bâbda
398
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cereyân eden muhâbereyi þâmil tezkire melfûfuyla beraber takdim kýlýnmýþdýr.
Hâmiþine muharrer cevabdan ma‘lûm-ý âlî-yi Sadâret-penâhîleri buyrulacaðý üzere mârru'z-zikr Vladikafkas ve Kuban ahalisinden olup hicret etmek
üzere bulunan ailelerin evvelce Rusya Devleti'nden istihsal-i müsâade etmiþ
olduklarý ve takrir-i mezkûr ile adem-i kabulü istenilen muhâcirînin arazi-i
metrûke ahalisinden bulunduklarý cihetle bunun zikr olunan Kafkas ve Kuban
muhâcirlerine þumûlü olamayacaðýndan bu bâbda lâzým gelen muâmelenin
icrasý ve takrir-i mebhûsun-anh üzerine Bâb-ý Âlî Hukuk Müþâvirliði tarafýndan
verilen ve sûret-i tercümesi evrak-ý melfûfe miyânýnda bulunan mütâlaanâmede
muharrer olduðu üzere hukuk-ý beynelmilel kâidesince her hükûmetin haricden vuku‘bulacak muhâcereti kendi menâfi-i mahsûsasýný ve icabât-ý ahvâli
nazar-ý itibara alarak kabul edip etmemekde muhtar olduðuna ve arazi-i
mezkûre ahalisinden olup hicret tarîkýyla gelerek zîr-i cenâh-ý müstel-zimü'lfelâh-ý saltanat-ý seniyyeye dehâlet etmiþ olanlarýn cebren iâdeleri muvâfýk-ý
þân-ý âlî olamayacaðý gibi sefâret-i müþârünileyhâ dahi bu bâbda ez-ser-i nev bir
gûne teþebbüsât ve metâlibde bulunmadýðýna binâen þimdilik bu iþin meskûnun-anh býrakýlmasý veyâhûd Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâca bu husûsda bir karar
ittihâzý gösterilmesiyle þu hâle ve ehemmiyet-i maslahata nazaran re’y ve irâdei aliyye-i cenâb-ý Sadâret-penâhîlerine tevâfuk edecek sûretin icra ve nezâret-i
âcizîye emr ve inbâsý müsâade-i aliyye-i hýdîv-i efhamilerine mütevakkýf bulunmakla ve Samsun'a çýkarýlacak muhâcirînin vürûdunda zikr olunan vilâyetlere
sevki evvelce Trabzon Vilâyeti'ne yazýldýðý gibi muhâcirîn-i merkûmeden bir
takýmýnýn Samsun'a müteveccihen Batum'dan hareket eyledikleri Batum
Þehbenderliði'nden vuku‘bulan iþ‘âr üzerine nezâret-i müþârünileyhâdan
bildirilmediðinden nâþi Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne ma‘lûmât verilmekle, ol bâbda.
20 Zilhicce sene [1]304 / 27 Aðustos sene [1]303 / [9 Eylül 1887]
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Muhacirîn Komisyonu Reis-i Sanîsi Mehmet Behçet
Ý. Ü. Nadir Es. Ktp. 90850/257
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SURÝYE’DE ÝSKÂN EDÝLEN ÇERKES VE TATAR
MUHACÝRLERÝN LÝSTESÝ
Suriye Vilâyeti'ndeki Bisân Çiftliði'nde iskân edilen Çerkes, Nogay ve Maðribi
muhâcirlerin hâne sayýsýný ve kadýn-erkek nüfus miktarýný gösteren liste

84

27 Eylül 1887

Suriye Vilâyeti
Arazi-i Seniyye Komisyonu
Aded
102
Hazine-i Hâssa Cenâb-ý Þâhâne Nezâret-i Celîlesi'ne
Dahil-i vilâyetde bulunan çiftlik-i hümâyûn-ý cenâb-ý mülûkânede þimdiye
nerelerde ne kadar muhâcirîn iskân edilmiþ ise onlar ile derdest-i iskân bulunanlarýn her mevâki‘ ve mikdâr-ý nüfus ve hânelerini gösterir bir kýt‘a istatistikin tanzim ve takdimi lüzûmu 9 Mayýs sene 1303 tarih ve elli yedi numara ile
þeref-vârid olan tahrirât-ý aliyye-i cenâb-ý nezâret-penâhilerinde emr u iþ‘âr
buyurulmuþdur.
1 Haziran sene [1]303 tarihli ve elli altý numaralý takdim olunan mazbata-i
cevabîyede arz olunduðu üzere þimdiye kadar dahil-i vilâyetde bulunan arazi-i
mahsûsa-i cenâb-ý Padiþahide muhâcir iskân edilmediði misillü derdest-i iskân
bir gûne muhâcirîn dahi bulunmayýp ancak komisyon-ý âcizânemizin teþkili tarihinde Bisân çiftlik-i Hümâyûnu'nda kâin Cebbûl ve Akka Çiftlik-i
Hümâyûnu'na merbût Hüseyniye karyesinde mutavattýn bir takým Çerkes ve
Maðribi muhâcirleri bulunduðu cihetle bu kere vâki‘ olan taleb üzerine
karyeteyn-i mezkûreteynde mutavattýn ve zükûr ve inâs olarak cem‘an üç yüz
yedi nüfusdan ve seksen üç hâneden ibaret bulunan muhâcirlerin hâne ve
nüfuslarýný gösterir mahallî memûrlarýndan vârid olan defterlere binâen tanzim
olunan istatistik cedveli leffen takdim kýlýnmýþ olmaðýn ol bâbda emr u fermân
hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Muharrem sene 1305 ve fî 15 Eylül sene [1]303
Vilâyet meclisi azâlarýnýn mühürleri
*
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Suriye Vilâyeti dahilinde kâin arazi-i seniyye-i cenâb-ý tacdâride el-yevm
mutavattýn Çerkes ve Tatar ve Magribî muhâcirlerinin hâne ve nüfuslarýný
mübeyyin istatistik cedvelidir.
Bisân Çiftlik-i Hümâyûnu Cebbûl Karyesi:
Yekûn Zükûr Ýnâs Hâne
Aded Aded Aded Aded

Esâmî

Mülâhazât

3

1

2

1

Ahmed Efendi

Çerkes

4

2

2

1

Ýsmail bin Halil

Çerkes

3

1

2

1

Beraita

Çerkes

3

2

1

1

Kansu

Çerkes

5

4

1

1

Musa Habîc

Çerkes

3

1

2

1

Âbid

Çerkes

4

4

2

1

Hasan

Çerkes

3

1

2

1

Elkas

Çerkes

2

1

2

1

Ýsmail

Çerkes

4

2

2

1

Osman

Çerkes

2

1

1

1

Haþahozuk

Çerkes

3

2

1

1

Mustafa

Çerkes

2

1

1

1

Ýbrahim Gügü

Çerkes

2

1

1

1

Yakub

Çerkes

2

1

1

1

Bâkîr

Çerkes

3

1

2

1

Cafer

Çerkes

3

2

1

1

Mahmud

Çerkes

3

2

1

1

Mehmed Çavuþ

Çerkes

2

1

1

1

Zekeriya

Tatar

2

1

1

1

Yakub Aða

Tatar

4

2

1

1

Bilal

Tatar

2

1

1

1

Said

Tatar

3

1

2

1

Musa

Tatar

4

2

2

1

Kutlu Gazi

Tatar

2

1

1

1

Ali Baba

Tatar

4

3

1

1

Þeyh Ali

Tatar
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4

2

2

1

Gûþ Ali

Tatar

2

1

1

1

Molla

Tatar

2

1

1

1

Hacý Ýslâm

Tatar

2

1

1

1

Zeynüddin

Tatar

3

2

1

1

Zîver

Tatar

2

1

2

1

Âbid

Tatar

3

1

2

1

Ahmed

Tatar

3

1

2

1

Hacý Bayram

Tatar

2

1

1

1

Kurtlu Ali

Tatar

3

1

2

1

Mahmud

Tatar

4

2

2

1

Ali Elkas

Tatar

2

1

1

1

Tâlib

Tatar

3

1

2

1

Bekir

Tatar

4

2

2

1

Rahmet

Tatar

3

2

1

1

Bekir

Tatar

2

1

1

1

Hacý Bey

Tatar

3

1

2

1

Ýbrahim

Tatar

2

1

1

1

Beftalý

Tatar

2

1

1

1

Settar

Tatar

131

65

66

46

Yekûn-ý Cebbûl Karyesi

[... ]
Suriye Vilâyeti dahilinde kâin emlâk-ý mahsûsa-i cenâb-ý Padiþahiden Bisân
ve Akka Çiftlikât-ý Hümâyûnu'na tâbi‘ Cebbûl ve Hüseyniye karyelerinde mutavattýn ve isimleri bâlâya terkîm olunan Çerkes ve Tatar ve Magribî muhâcirlerinin umûmu üç yüz yedi nüfusdan ve seksen üç hâneden ibaret olduðunu
mübeyyin iþbu istatistik cedveli bi't-tanzim takdim kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 15 Eylül sene [1]303 / [27 Eylül 1887]
Suriye Vilâyeti civarýnda vâki‘ Arazi ve
Çiftlikât-ý Þâhâne Komisyonu
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SÝNOP VE KASTAMONU'DAKÝ ÇERKES MUHACÝRLERÝN ÝSKAN VE
NAKÝL ÝSTEKLERÝ
Rusya'dan Sinop'a gelen ve Sinop'ta kalmak isteyen Çerkes muhâcirler ile
Kastamonu'dan telgraf çekerek Mamuretülaziz ve Sivas'a
nakillerini isteyen Çerkeslerin isteklerinin mümkün olduðu
takdirde yerine getirilmesi

85

20 Kasým 1887

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Rusya'dan hicretle Sinob'a gelmiþ olan yüz elli nüfus Çerkes muhâcirlerinin
Sinob'da bulunan akâribi nezdinde iskânlarýna müsâade olunmasý istidâsýyla ve
muhâcirîn-i merkûme ümerâsýndan Ahmed imzasýyla huzur-ý sâmî-i Sadâretpenâhîlerine keþîde olunan telgrafnâme ve ekîden bu bâbda Kastamonu
Vilâyeti'nden gelen diðer bir telgrafnâme ile ma‘an ve leffen sûy-ý âlî-i âsafânelerine irsâl kýlýnan muhâcirîn-i merkûmenin Mamuretülaziz ve Sivas
vilâyetlerinde iskâný mukarrer olan takýmdan bulunacaklarý derkâr ise de sûret-i
istidâya ve mezkûr telgrafnâme zahrýndaki iþaret-i aliyyeye nazaran mümkün
olduðu halde icabý icra ve keyfiyetin ilaveten mütâlaa-i aliyye-i dâverileriyle
beraber iþ‘ârýna himem-i aliyye-i riyâset-penâhîleri masrûf buyurulmak bâbýnda.
Fî 4 Ra. sene [1]305 ve fî 8 Teþrin-i sâni sene[1]303 / [20 Kasým 1887]
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RE’SÜLAYN KAZÂSI'NDA ÇEÇEN MUHACÝR ÝSKÂNI
Zor Sancaðý'na baðlý Re’sülayn Kazâsý'nda bulunan Çeçen muhâcirlerden
bazýlarýnýn boþ olan emlâk-i hümâyûn arazilerinde iskânlarý
21 Þubat 1888

86

Telgrafnâme
Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi'ne
Zor Sancaðý'nda Re’sülayn Kazâsý'nda bulunan Çeçen muhâcirlerinden
bazýsýnýn emlâk-ý hümâyûnun hâli bir mahallinde iskâný hakkýnda 10 Teþrin-i
sâni sene [1]303 tarihli arîza-i telgrafiye cevabýnýn ihsân buyurulmasý komisyon
kararýyla arz olunur, fermân.
Fî 9 Þubat sene [1]303 / [21 Þubat 1888]

Reis-i Komisyon-ý Musul
Mustafa Faik
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87

KONYA, NÝÐDE, TEKE VE BURDUR SANCAKLARINA SANATKÂR VE
ÇÝFTÇÝ OLAN MUHACÝRLERÝN GÖNDERÝLMESÝNÝN FAYDALI OLACAÐI
Konya, Niðde, Teke ve Burdur sancaklarýnda Tatar, Nogay ve Çerkes boylarýndan çok sayýda yerleþik muhâcir bulunduðu ve bundan böyle
bölgeye sýrt taþýmacýlýðý ve arabacýlýk ile meþgul olanlarýn
dýþýnda sanat ve ziraat ehli olan muhâcirlerin
gönderilmesinin faydalý olacaðý
11 Eylül 1888

Konya Vilâyeti
Mektubi Kalemi
Aded
117
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
25 Temmuz sene [1]304 tarihli ve altmýþ dokuz numaralý tahrirât-ý aliyye-i
cenâb-ý nezâret-penâhîlerine cevabdýr.
Bilâ-emr hicret ederek mürâcaatlarýna mebnî berây-ý iskân kayýd ve kabul
edilenlerle evvel ve âhir resmen gelenlerden meskûn ve gayr-ý meskûn olarak
el-yevm Niðde ve Teke ve Burdur ve Konya sancaklarýnda 3218 hanede 8783
nüfusun kayden mevcud olduðu ve bunlarýn kýsm-ý küllisinin Tatar ve Nogay ile
Çerkes kabâilinden ibaret bulunduðu mahallerinden tevârüd eden evrak ile
merkez-i vilâyet Muhâcirîn Komisyonu kaydýndan ve Isparta Sancaðý'nda dahi
muhâcir kalmadýðý mutasarrýflýðýnýn iþ‘ârýndan anlaþýldýðý ve bu Tatar ve
Nogaylar erbâb-ý ziraat ve ehl-i sanatdan olmayýp bazý arabacýlýk ve hamallýk
gibi hizmetle ta‘ayyüþ etmekde ise de ekseri iþsiz takýmýndan olduklarý cihetle
daima hükûmetin muâvenetine arz-ý ihtiyac etmekde ve iskân edildikleri halde
idarelerince izhâr-ý acz ile yine istiâne eylemekde bulunduklarý cihetle hem
kendi ta‘ayyüþ ve idarelerini teshil ve temin etmek ve hem de bu havâli ahalisine bazý sanayi talim eylemek üzere bu tarafa gönderilecek muhâcirînin her
halde erbâb-ý sanayiden olmasýna inâyet buyurulmasýnýn arz ve inhâsý komisyon-ý mezkûrdan yazýlan derkenar üzerine meclis-i idare-i vilâyetden ifade
olunmuþ ve taleb buyurulan hulâsanýn mâh be-mâh irsâline itina olunmasý
414
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mezkûr komisyona teblið kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i men
lehü'l-emrindir.
Fî 5 Muharremü'l-haram sene [1]306 ve fî 30 Aðustos sene [1]304 / [11 Eylül
1888]
Vali-i vilâyet-i Konya
Mehmed Memduh

DH. MKT, 1545/4
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN DÝYARBAKIR'A SEVKLERÝNDEN
VAZGEÇÝLEREK DAHA YAKIN OLAN ANKARA'DA ÝSKAN
EDÝLMELERÝNÝN UYGUN GÖRÜLDÜÐÜ
Kafkasya'dan Sinop'a gelen Çerkes muhâcirlerinin önceden kararlaþtýrýlan
Diyarbakýr'a sevklerine mevsim müsâid olmadýðýndan, resmi
kayýtlarda uygun mahal bulunduðu anlaþýlan
Ankara'da iskân edilmeleri

88

30 Ekim 1888

Kafkasya'dan Sinob'a gelen
bin beþ yüz muhâcirîn-i
Çerâkise'ye dair.

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Mantûk-ý emr u irâde-i aliyye-i cenâb-ý Sadâret-penâhîleri ve melfûf-ý
mezkûr müeddâsý rehîn-i îkân-ý kemterî üzere Trabzon Vilâyeti'nden ahîren
alýnýp huzur-ý âlî-i hazret-i Vekâlet-penâhîlerine arz u irâe olunan telgrafnâmede muhâcirîn-i merkûme her ne kadar bir yandan Amasya'ya sevk
olunuyorlar ise de hasbe'l-mevsim sefâletlerine mahal kalmamak ve masârýf-ý
nakliyelerince tasarrufât hâsýl olmak üzere Amasya'dan daha yakýn olan
Ankara Vilâyeti'yle Yozgad Sancaðý'ndaki arazi-i hâliyede iskânlarý münasib
olacaðý iþ‘âr olmasýyla ol vechile icra-yý icabýna þifâhen irâde-i aliyye-i cenâb-ý
fehâmet-penâhîleri þeref-sânih olmasýna ve Ankara Vilâyeti dahilinde bin iki
yüz bu kadar hâne muhâcirîn iskânýna kâfî arazi olduðu kuyûda mürâcaatla
anlaþýlmasýna binâen vilâyeteyn-i mezkûreteyne ve Sivas Vilâyeti'ne tebligât-ý
mukteziye ifâ kýlýnmýþ ve riyâset-i müþârünileyhânýn nezâret-i âcizîye dahi vâki‘
olan iþ‘ârâtýna ol vechile cevab yazýlmýþ olmaðla arz ve beyân-ý ma‘lûmata
mübâþeret ve mezkûr tezkirenin takdim ve iâdesine cür’et olundu. Ol bâbda.
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Me’âl-i iþ‘âr-ý âlî-i dâverileri ma‘lûm-ý âcizî olan bu iþe dair ahîren tevârüd
eden tezkire-i aliyye-i âsafânelerinde muhâcirîn-i merkûmenin Diyarbekir
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Vilâyeti'ne sevk ile iskânlarý zýmnýnda iskân memûru Bahâ Bey'in Diyarbekir'e
azîmeti yazýldýðý ve masârýf-ý mütenevviaya aid havalenâmenin irsâl kýlýnacaðý
gösteriliyor ise de Diyarbekir ve Erzurum Vilâyetlerine muhâcir sevkine
mevsim müsâid olmadýðýndan hem muhâcirîn meþakkat-i seferiyeden daha tez
vakitde varmasýna ve hem de masârýf-ý sevk ve iskânlarý ehven olmak için bunlarýn yakýn vilâyetlerde iskânlarý þeref-tevârüd eden tezkire-i sâmiye-i cenâb-ý
Sadâret-penâhîde emr u iþ‘âr buyurulmuþ olmaðla beraber ahîren Trabzon
Vilâyet-i Behiyyesi'nden keþîde olunup huzur-ý âlî-i Sadâret-penâhî'ye arz ve
irâe olunan telgrafnâmede dahi muhâcirîn-i merkûme bir yandan Amasya'ya
sevk olunmakda iseler de hasbe'l-mevsim sefâletlerine mahal kalmamak ve
masârýf-ý nakliyelerince tasarrufât hâsýl olmak üzere kurbiyet-i mesafe cihetiyle
Ankara ve Yozgad'daki arazi-i hâliyede iskânlarý iþ‘âr olunmuþ ve icrasý icabýna
þifâhen irâde-i aliyye þeref-müteallik ederek zaten Ankara'da bin iki yüz bu
kadar hâne muhâcirîn iskânýna kâfî arazi-i hâliye dahi mevcud olduðu ma‘lûm
bulunduðundan vürûdlarýnda hüsn-i îvâ ve iskânlarý lüzûmu Ankara Vilâyeti'ne
iþ‘âr ve Trabzon Vilâyeti'yle Sivas'a dahi ma‘lûmat-ý lâzýme izbâr edilmiþ
olduðuna göre artýk memûr-ý mûmâileyhin Diyarbekir'e azîmetine mahal
olmadýðýndan kendisinin Ankara'ya azîmeti ve muâmelât-ý iskâniyeye dikkat ve
ihtimâm eylemesi emrinde tebligât icra ve ba‘demâ gelecekler için þehbenderlik cihetlerine ma‘lûmat itâsý sûreti dahi Hariciye Nezâreti'ne yazýlmakla
beraber tahsisâta aid muâmelenin ifâsý ve Muhâsebe'ye havale olunduðundan
komisyonca icab-ý hâlin ifâ buyurulmasý bâbýnda.
24 Safer sene [1]306 / 18 Teþrin-i evvel sene [1]304 / [30 Ekim 1888]
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KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN ESKÝÞEHÝR KARAKAMIÞ'TA ÝSKÂN
EDÝLMÝÞ OLAN HEMÞEHRÝLERÝNÝN YANINDA ÝSKÂN EDÝLMEK
ÝÇÝN ISRARCI DAVRANDIKLARI
Kafkasya'dan göç ederek Eskiþehir Karakamýþ'ta yerleþtirilmiþ olan muhâcirlerin, kendi memleketlerinden olup da yanlarýna gelmek isteyen hemþehrilerinin isteklerinin kabul edilmeyerek Samsun'a gönderilmelerine raðmen
taleplerinde ýsrar ettikleri
10 Aralýk 1888

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Mukaddemâ Kafkasya'dan hicretle Eskiþehir'de vâki‘ Karakamýþ'da iskân
edilmiþ olan muhâcirînden mahallinde kalan üç hâne halkýnýn dahi bu kere
hicret etmeleriyle hemþehrilerinin nezdinde iskânlarý hakkýnda vuku‘bulan
istidâlarý nazar-ý ehemmiyete alýnmayarak Samsun tarafýna izâmlarýna karar
verildiðinden ve kendileri yol masrafý ve arazi vesâire talebiyle hükûmete bâr
olmayacaklarýna dair kefil irâesine de hazýr olduklarýndan bahisle mahall-i
mezkûrda sâkin hemþehrileri nezdine azîmetlerine müsâade itâsý istidâsýný ve
bazý ifadeyi hâvî muhâcirîn-i merkûme vekili Hacý Ýshak mührüyle mahtûmen
itâ olunan arzuhal leffen sûy-ý âlî-yi dâverîlerine irsâl kýlýnmaðýn me’âline ve ol
bâbdaki karara nazaran icra-yý icabýna himem-i aliyye-i düstûrîleri masrûf
buyurulmak bâbýnda.
Fî 6 R. sene [1]306 ve fî 28 Teþrin-i sâni sene [1]304 / [10 Aralýk 1888]

420

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:48

Page 421

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DH. MKT, 1573/17
421

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:48

Page 422

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

90

KAFKASYA MUHACÝRLERÝNDEN BÝR KISMININ YOZGAT VE
KIRÞEHÝRE GÖNDERÝLDÝKLERÝ
Ankara vilâyetine iskânlarý emredilerek yola çýkarýlan Kafkasya muhâcirlerinin
iskâna uygun yer olmayan Çorum'da kalmak için ýsrar etmeleri üzerine
alaybeyi ve mutasarrýflarca ikna edilip arabalar kiralanarak
Yozgat ve Kýrþehir'e gönderildikleri
23 Aralýk 1888

Telgrafnâme
Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbet-i Celîlesi'ne
Ankara Vilâyeti'nde iskâný Bâb-ý Âlî'den emr u iþ‘âr buyurulan bin iki yüz
hâne Kafkasya muhâcirlerinin daha Sivas Vilâyeti'nde iken suhûletle vilâyetden
Çorum'a sevk etmek emel ve fikriyle cümlesi Çorum'da iskân olunacaklarýnýn
vilâyet-i müþârünileyhâ iskân memûru tarafýndan kendilerine tefhîm olunduðundan muhâcirîn-i merkûme Çorum'a vardýkda baþka hiçbir yere gitmeyeceklerini beyân etmiþ ve yalnýz Çorum kazâsýnýn böyle yedi sekiz bin nüfusun
iskânýna müsâid olmadýðý kendilerine pek çok nesâyih ile bildirilmiþ ise de
ýsrara devam eylemelerinden Ankara Vilâyeti'nin münasib kazâlarýna kemâl-i
refahla iskân olunacaklarýný kendilerine tefhîm ve ikna etmek zýmnýnda bura
Alaybeyi ile Yozgad mutasarrýfý Çorum'a izâm olunmuþ ve binâenaleyh ba‘dehû
bu tedbir-i musîb ve hayrî kendileri dahi fehm edip tayin olunan kazâlara
azîmete muvâfakat etmiþ ve binâberîn nakilleri için arabalar isticâr olunup tayinâtlarý dahi verilerek sâye-i ma‘mûriyet-vâye-i cenâb-ý cihân-bânîde Bâb-ý Âlî
ile takarrür eden Yozgad'a ve Kýrþehri sancaklarýna kemâl-i intizam ve suhûletle sevk olunmakda ve izdiyâd-ý ömr-i cenâb-ý cihân-bânî da‘avâtýyla meþgul
olmakda olduklarý berây-ý ma‘lûmât ma‘rûzdur. Fermân.
11 Kanûn-ý evvel sene [1]304 / [23 Aralýk 1888]
Ankara Valisi
Abidin
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HALEP'TE RUMELÝ ÇERKES MUHACÝRLERÝ ARASINDA ÇIKAN
ÝHTÝLAFIN GÝDERÝLMESÝ
Halep'in Menbic bölgesinde yerleþtirilen Rumeli Çerkes muhâcirleri ile diðer
bölgelerden kendilerine katýlan hemþehrileri arasýnda ortaya çýkan arazi
ihtilâfýnýn muhâcir esas defterine göre yeniden
tahrir yapýlarak giderilmesi

91

25 Temmuz 1889

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi
Aded: 1370
Rumeli muhâcirîn-i Çerâkisesi'nden üç yüz hâne halký hakkýnda Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan merbût 29 Nisan sene 1 305 tarihli tezkiresi ve
merbûtu mütalaa olunarak bu bâbda 11 Teþrin-i evvel sene 1 304 tarihiyle Haleb
Emlâk-ý Hümâyûn Komisyonu'na yazýlmýþ olan tahrirât-ý aliyyenin tekidi lüzûmu
tezekkür kýlýndý.
Fî 9 Mayýs sene 1 305
Ýmzalar
Mûcebince fî 10 Mayýs sene [1]305 yazýlmýþdýr.
Bâlâda muharrer karar üzerine tastîr buyurulan tahrirât-ý aliyye-i cenâb-ý
nezâret-penâhîlerine cevaben Haleb Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi'nden vârid olan
merbût 1 Haziran sene 1 305 tarihli mazbata-i cevabîyenin hulâsa-i mündericâtýndan Menbic'te sâkin muhâcirîn-i Çerâkise hakkýnda evvel ve âhir icra kýlýnan
tahkikâtdan bir netice istihsal olunamamasý muhâcirîn-i merkûme ümerâsýndan
Mirzâ ve Ömer beylerin eser-i teþvik ve iðfâli olduðu ve bu muhâcirîn-i merkûmenin arazi-i seniyyeye vuku‘bulan tecavüzât ve tasallutâtýnýn önünün alýnmasý
doksan dört tarihinde iskân olunan muhâcirînin esâmisini mübeyyin defterinin
elde edilerek bunlardan mevcud olan beher hâne baþýna seksen sekizer dönüm
arazi tefrik ve tahdid olunarak tapusu olanlara tebdilen ve olmayanlara müceddeden Hazine-i Hâssa-i Þâhâne'den tapu senedâtý itâ olunmasýna mütevakkýf
bulunduðu tafsilât-ý sâire dermiyân olunarak beyân ve iþ‘âr-ý sâbýk vechile
muâmele-i mebsûtanýn icrasý zýmnýnda cânib-i hükûmet-i seniyyeden mikdâr-ý
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kâfi zabtiye ile Defter-i Hakanî memûru hazýr olduðu halde idareden mühendis
izâmý lüzûmu istizân olunmuþ ve bunlarýn takrir-i iskânlarý ve arazi-i seniyyeye
olan müdâhele ve taarruzlarýnýn men‘i lâzýmeden bulunmuþ olmasýyla sûret-i
iþ‘ârýn tervici münasib görünmüþ olduðundan ba‘dehû tahrir ve tapu muâmelâtýna muktezi evrak ve defâtir gönderilerek ona göre muâmele-i tahririye icra kýlýnmak üzere evvel emirde ber-vech-i iþ‘âr asâkir-i zabtiye ve Defter-i Hakanî
memûru hazýr olduðu halde idare mühendisi marifetiyle ve muhâcirînin esas defteri üzerine muâmele-i tahririyenin icrasýyla arazinin tefrik ve tahdidi münasib
olduðuna ve muahharan haricden gelip iskân eden muhâcirînin me’vâ-yý kadîmlerine iâdesi keyfiyyetinin iþbu tahrir ve tefrik muâmelesinin hitâmýndan sonra
icabýna bakýlmasýna dair cevab-nâme-i âlî tastîri ve bu bâbda muâvenet-i mukteziye ifâsý zýmnýnda iþ‘âr-ý vâký‘dan bahisle Haleb Vilâyet-i Celîlesi’ne tahrirât-ý
aliyye tastîri lüzûmu tezekkür kýlýndý.
29 Haziran sene [1]305
Ýmzalar
*
Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
156
Haleb Vilâyet-i Celîlesi'ne
Cebel-i Ýsa Çiftlikât-ý Hümâyûnu dahilinde doksan dört tarihinde Menbic
Kasabasý'nda iskân edilmiþ olan Rumeli Çerkes muhâcirlerinden bir takýmý
mahall-i âhara nakletmiþ olduklarý gibi civardan dahi bir takým Çerkesler bunlara
iltihak ederek ümerâsýndan Mirzâ ve Ömer beylerin teþvik ve iðfâliyle bir yandan
Çiftlikât-ý Hümâyûn arazisine tecavüz ve bir yandan dahi aðnam rüsûmu vesâir
verginin adem-i itâsýna kýyâm ve Emlâk-ý Hümâyûn memûrlarý aleyhinde þikayâtý
hâvî mahzarlar tertib ve irsâl eylemekde olduklarýna ve bunlarýn kat‘iyyen takrir-i
iskânlarý ile iþbu ahvâlin ref‘ u izâlesi lâzýmeden göründüðüne binâen cânib-i
hükûmetden mikdâr-ý kâfî asâkir-i zabtiye ile Defter-i Hakanî memûru hazýr
olduðu halde Haleb Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi'nden gönderilecek mühendis marifetiyle muhâcirînin esas defteri üzerine muâmele-i tahririyenin icra ve bunlara
icab eden arazinin tefrik ve itâsýyla takrir-i iskânlarý idare-i mezkûreye iþ‘âr kýlýnmaðla bu bâbda hükûmetce muâvenât ve teshilât-ý mukteziyenin ifâsý husûsunun
lâzým gelenlere emir ve tenbihi mütevakkýf-ý celîle-i âsafânelerindir.
13 Temmuz sene [1]305 / 27 Za. sene [1]306 / [25 Temmuz 1889]
425

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:50

Page 426

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

426

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:50

Page 427

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

HH. THR, 466/75_5, 6
427

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

17:50

Page 428

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

92

KUBAN KAZAKLARI BÖLGESÝNDEN GELECEK OLAN MUHACÝRLERÝN
ADANA, ANKARA VE KONYA'DA ÝSKÂNLARI
Kafkasya'da Kuban Kazaklarý bölgesinden aileleriyle ortalama yüz yirmi bin
kiþinin Osmanlý topraklarýna göç istekleri husûsunda Rus makamlarýyla
yazýþmanýn tamamlanmasý üzerine gelecek olanlarýn
Adana, Ankara ve Konya'da yerleþtirilmelerinin
kararlaþtýrýldýðý
6 Þubat 1890

Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Mektubî Kalemi
Mâbeyn-i Hümâyûn Cenâb-ý Mülûkâne Baþkitâbet-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya'da Kuban Kazaklarý arazisi dahilinde vâki‘ Yekaterinodar ve
Labinsk nahiyelerine tâbi bazý karyeler ahalisinden takrîben yirmi dört bin
zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i Mahrûsa-i Þâhâne'ye hicretleri hakkýnda
taleb ve istidâlarýnýn Rusya Hükûmeti tarafýndan kabulüyle emr-i muhâceretin
en müsâid ahvâl ve þerâit tahtýnda icrasýna muvâfakat olunduðuna ve teferruâtýna ve muhâcirîn-i merkûmenin iskân olunacaklarý mahallerin Hükûmet-i
Seniyyece tayin ile neticesinin iþ‘ârýna dair Rusya Sefâreti'nden verilen takrir
sûretinin leffiyle Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin ol bâbdaki tezkiresini tebliðen
icra-yý icabý hakkýnda Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan tezkire üzerine
aileleriyle beraber yirmi dört bin nüfus zükûr gösterilen muhâcirîn-i merkûmenin
beher hânesi beþ nüfus itibar edildiði halde bunlarýn yüz yirmi bin nüfus teþkil
edeceði cihetle muhâcirîn-i merkûmenin Adana ve Ankara ve Konya vilâyetlerindeki arazide iskânlarý bi't-tensib bu bâbdaki tedâbir ve muâmele-i lâzýme
cevaben mezkûr Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne iþ‘âr kýlýnmýþ ve Rusya'nýn en
müsâid ahvâl ve þerâit tahtýnda ve memûr-ý mahsûs refâkatiyle hicretlerine
müsâade eylediði bu kadar nüfus-ý kesîrenin hicretleri umûr-ý mühimmeden
olmaðla bu bâbda hâk-pây-i þâhâneye arz-ý ma‘lûmât eylemeði vecibeden
addeylediðim cihetle buna müteallik evrakýn sûret-i muhreceleri leffen takdim
olunmuþ olmaðla ma‘lûmât olmak üzere keyfiyetin atebe-i ulyâ-yý hazret-i
Padiþahi'ye arz buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
25 Kânûn-ý Sâni sene [1]305 / [6 Þubat 1890]
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MEDRESELERE KAYDOLAN MUHACÝRLERE NÜFUS CÜZDANI
VERÝLMESÝNDE ARANAN ÞARTLAR
Kýrým, Batum ve Yeniþehir gibi Rusya'ya baðlý bölgelerden gelerek Ýstanbul
medreselerinde "muhâcir" adýyla kayýtlý bulunanlarýn, sýnýrdan giriþlerindeki
kesin veya geçici statüye göre kendilerine Osmanlý nüfus cüzdaný
veya geçici ilmuhaber verilmesinin kararlaþtýrýldýðý

93

24 Mart 1890

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Kýrým ve Batum ve Yeniþehir gibi memâlik-i ecnebiyeden hicret edip de
Dersaâdet medârisinde muhâcir nâmýyla mukayyed bulunan talebe-i ulûmun
medreselerinde birer ilmuhaber ahz ile Talebe Baþkitâbeti'ne tasdik etdirildikden ve bunlardan kat‘iyyen hicret edenler ile muvakkaten gelmiþ olanlar tefrik
edilmek üzere Muhâcirîn Komisyonu marifetiyle tahkikât icra edildikten sonra
kat‘iyyen hicretleri tahakkuk edenlere tezkire-i Osmaniye verilmesi ve
muvakkaten geldikleri anlaþýlanlarýn dahi medrese defterlerine kaydý icra olunmakla beraber muâmelât-ý þahsiyelerinde mûcib-i suhûlet olmak üzere nüfus
idarelerinden yedlerine birer muvakkat ilmuhaber itâsý hakkýnda ahîren ittihâz
ve teblið olunan karardan bahisle bazý ifadeyi hâvî tevârüd eden tezkire-i aliyye-i
dâverileri Þûrâ-yý Devlet'e lede'l-havale ol bâbda Tanzimat Dairesi'nden itâ
olunup sûreti bâ-buyruldu-yý âlî tevdi‘ buyrulan mazbatada memâlik-i mezkûre
ahalisinden olup da medreselerde mukayyed bulunan talebe-i ulûma tezkire-i
Osmaniye veya ilmuhaber itâsý için kat‘iyyen hicret edip etmedikleri anlaþýlmak
üzere ber-mûceb-i karar-ý âlî komisyonca tahkikât icrasý mukarrer ise de bunlardan bir takýmý zaten tezkire-i Osmaniye almýþ ve tezâkir-i mezkûrenin
zîrinde hâmilinin tâbiiyyet-i Devlet-i Osmaniyeyi hâiz olduðu muharrer bulunmuþ olmasýna nazaran bunlarýn tebea-yý Devlet-i Aliyye'den add olunmalarý
lâzým gelir ise de kendileri muvakkaten gelmiþ olduklarýný beyân etmekde
olduklarý cihetle bu bâbdaki muâmele istifsâr buyurulmuþ olup memâlik-i
mezkûre ahalisinden olup da Dersaâdet medârisinde muhâcir nâmýyla
mukayyed bulunan talebe-i ulûmun vaktiyle tezkire-i Osmaniye istihsal
eylemeleri tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul etdiklerine delâlet edebilir ise de
bu bâbda bir gûne itiraza mahal kalmamak için o makûleler hakkýnda tahkikât-ý
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lâzýme bi'l-icra kat‘iyyen hicret etmiþ olduklarý tebeyyün edenlere tebea-yý
Osmaniye muâmelesi icra ve memleketlerince kat‘-ý alâka etmeyip li-ecli't-tahsil muvakkaten geldikleri anlaþýlanlar yedinde tezkire-i Osmaniye'nin ahzýyla
muvakkat ilmuhaber itâsý münasib idüði tezekkür olunduðu gösterilmiþ ve
Sicill-i Nüfus Ýdare-i Umûmiyesi'ne itâ-yý ma‘lûmât edilmiþ olmaðla komisyonca da ber-mûceb-i karar ifâ-yý muâmele-i muktezîyeye himem-i aliyye-i riyâsetpenâhîleri masrûh buyrulmak bâbýnda.
2 Þaban sene [1]307/11 Mart sene [1]306 / [24 Mart 1890]
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MÝHALÝÇ’ÝN EKMEKÇÝ VE AKÇASIÐIRLIK MERALARINDA ÇERKES
ÝSKÂNI
Mihaliç Çiftliðine baðlý Ekmekçi ve Akçasýðýrlýk meralarýna iskân edilen
Çerkeslerin iskân iþlerini yürütmek üzere Mihaliç Kazâsý kaymakamýnýn
baþkanlýðýnda kurulan komisyona Hüdavendigar Ýskân Memûru
Nafiz Bey'in tayin edildiði

94

17 Aðustos 1890

Mihaliç
Çiftlikât-ý Hümâyûn
Ýdaresi
43
Hazine-i Hâssa-i Þâhâne Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmisi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Mihaliç Çiftlikât-ý Hümâyûnu merbûtâtýndan Ekmekci ve Akçasýðýrlýk
merasýna iskân edilmiþ olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin sûret-i iskânlarý hakkýnda
Mihaliç Kazâsý kaymakamýnýn taht-ý riyâsetinde teþkili kararlaþtýrýldýðý 7
Temmuz sene [1]306 tarihli emirnâme-i nezâret-penâhîleriyle taraf-ý çâkerânemize emr u irâde buyurulan komisyona Muhâcirîn Ýdare-i Umûmiyesi
Komisyonu cânibinden Hüdavendigar Vilâyeti Ýskân Memûru izzetli Nafiz
Bey'in tayin edildiði alýnan cevabdan müstebân-ý âlî-i cenâb-ý nezâret-penâhileri
buyurulduðu 29 Temmuz sene [1]306 ve altmýþ dokuz numaralý emirnâme-i
devletlerinde emr u fermân buyuruluyorsa da 7 Temmuz sene [1]306 tarihli
emirnâme-i fehîmâneleri henüz þeref-zuhûr etmediðinden komisyon-ý mezkûrla mahall-i mezkûra gidildiðinde sûret-i tesviye hakkýndaki iradelerine ýttýlâ‘
hâsýl edilmek ve ona göre icab-ý maslahata giriþilmek üzere mezkûr tarihiyle
olan iradenâme-i devletlerinin bir an evvel irsâline fermân buyurulmasý bâbýnda ve her halde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 5 Aðustos sene [1]306 / [17 Aðustos 1890]
Müdür-i Ýdare
(Mühür)

Ziraat Müdürü
(Mühür)

Memûr-ý muhâsebe
(Mühür)
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KONYA VÝLAYETÝ'NDE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ KARARLAÞTIRILAN
MUHACÝR KAFÝLELERÝNÝN KIÞ BASTIRMADAN ÝSKAN EDÝLMELERÝ
Rusya'dan hicret ederek Konya Vilâyeti'nde iskân edilmeleri kararlaþtýrýlan
muhâcir kafilelerinin kýþ bastýrmadan yerleþtirilebilmeleri için iskân
memûrlarý tayin edilmesi

95

4 Kasým 1890

Huzur-ý âlî-yi hazret-i Sadâret-penâhî'ye
Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicrete baþlayan ve Konya Vilâyeti'nde
iskânlarý mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin
dört yüz nüfusun dilhâh-ý âlî vechile hemen esbâb-ý iskâniyelerinin istikmâline
teþebbüs eylemek üzere Konya Vilâyeti'ne azîmeti Aydýn ve Konya ve Adana
vilâyât-ý celîlesi iskân memûru Eþref Efendi'ye iþ‘âr kýlýnmýþ ise de bu muhâcirlerin Konya'da iskân olunacaklarý mahaller müteferrik ve yekdiðerine ba‘îd
olmasý mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin bir zamanda iskânlarý mümkün
olamayacaðýndan bahisle gerek þimdi vürûd edeceklerin ve gerek diðer gelecek
kafilelerin üç koldan kýþ basmaksýzýn yerleþdirilmeleri için Aydýn ve Trabzon
memûrluklarýndan münfasýl Saim ve Bahâ efendilerin dahi iþin arkasý alýnýncaya kadar her bir masraflarýna mukâbil olmak üzere yetmiþ beþer guruþ
yevmiyelerle muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten
icra-yý memûriyetleri istizânýna dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire leffen arz ve takdim kýlýnmýþ ve þu sûret muhâcirîn-i merkûmenin sâye-i merhamet-vâye-i cenâb-ý mülûkânede dûçâr-ý sefâlet
olmaksýzýn husûl-i iskânlarýný mûcib tedâbirden olarak münasib görünmüþ
olmaðla muvâfýk-ý re’y-i sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhileri buyrulduðu halde
icra-yý icabýnýn Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne emr ve tebliðiyle ifâ-yý muktezâsý
için su‘-i âcizîye ma‘lûmât itâ buyrulmasý bâbýnda.
21 Ra. sene [1]308 / 23 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [4 Kasým 1890]
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96

MUHACÝRLERÝ ÝSKÂN YERLERÝNE GÖTÜREN VAPUR ACENTELERÝ ÝLE
MUKÂVELE YAPILDIÐI
Kafkasya'dan göç etmekte olan Çerkes muhâcirlerini iskân yerlerine götüren
acenta vapurlarý ile Ýdare-i Mahsûsa vapur ücretleri arasýndaki fark
gözetilerek mukâvele yapýldýðý
5 Kasým 1890

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Kafkasya'dan hicret eyleyecek olan muhâcirîn-i Çerâkise'nin Ýdare-i
Mahsûsa vapurlarýyla mahall-i mürettebe-i iskâniyelerine sevk edilmeleri
evvelce kararlaþdýrýlmýþ olduðu halde muhâcirîn-i merkûmenin burada vapurdan vapura aktarma edilmelerinde bir takým müþkilâta tesadüf olunacaðý
anlaþýlmasýna ve zaten bunlarýn geldikleri vapurlar acentesiyle Ýdare-i
Mahsûsa'nýn istediði ücret beynindeki fark cüz’i bir þey olmasýna binâen acentenin bir derece daha teþvikiyle bu farkdan vazgeçirilmesi ve þâyed tenzili kâbil
olamazsa fiyat-ý mukarrere ile doðrudan doðruya nakl ve izâmlarý münasib
görünerek keyfiyet Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne yazýlmýþdý. Bu
bâbda her ne kadar teþvikât-ý lâzýme icra olunmuþ ise de acente tarafýndan tenzil-i fiyata muvâfakat edilmemesiyle eski fiyat vechile akd-i mukâvele olunarak
ol bâbda tanzim kýlýnan mukâvelenâme sûretinin gönderildiðine dair riyâset-i
müþârünileyhâdan vârid olan tezkire melfûfuyla ma‘ân huzur-ý me‘âlî-mevfûr-ý
cenâb-ý Sadâret-penâhîlerine takdim kýlýnmaðýn icra-yý icabý vâbeste-i
müsâade-i celîle-i hýdîv-i âzamileridir, ol bâbda.
22 Ra. [1]308 / 24 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [5 Kasým 1890]
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KONYA'DA YERLEÞTÝRÝLMELERÝ KARARLAÞTIRILAN MUHACÝRLERÝN
ÝSKÂNLARININ TAKÝP EDÝLEBÝLMESÝ ÝÇÝN MEMUR TAYÝNÝ
Rusya'dan Osmanlý topraklarýna göçetmeye baþlayan ve Konya'da yerleþtirilmeleri kararlaþtýrýlan muhâcirlerin, kýþ bastýrmadan iskânlarýnýn takip
edilebilmesi için iki iskân memûru tayininin uygun görüldüðü
12 Kasým 1890

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicrete baþlayan ve Konya Vilâyeti'nde
iskânlarý mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin
dört yüz nüfusun dilhâh-ý âlî vechile esbâb-ý iskâniyelerinin istikmâline teþebbüs olunmuþ ise de bunlarýn Konya'da iskân olunacaklarý mahaller müteferrik
ve yekdiðerine ba‘îd olmasý mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin iskânlarý
mümkün olamayacaðýndan bahisle gerek þimdi vürûd edeceklerin ve gerek
diðer gelecek kafilelerin üç koldan kýþ basmaksýzýn yerleþdirilmeleri için Aydýn
ve Trabzon iskân memûr-ý sâbýk[ý] Saim ve Bahâ efendilerin iþin arkasý alýnýncaya kadar her bir masraflarýna mukâbil olmak üzere yetmiþ beþer guruþ
yevmiye ile muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icrayý memûriyetleri hakkýnda Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nden gelen
tezkirenin leffiyle icra-yý icabýna dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi
arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý
hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý münîfî
infâz edileceði beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 28 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 30 Teþrin-i evvel 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
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þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 29 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 31 Teþrin-i evvel sene [1]306 / [12 Kasým
1890]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Süreyya
*
Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Mektubî Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicretleri mukarrer olup müreffehen ve
muazzezen icra-yý sevk ve îvâlarý Rusya devlet-i fahîmesinin tavsiyesi üzerine
devletce matlûb ve mültezim bulunan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile
olarak bu kere iki bin dört yüz nüfusun vürûd ve mutayyiben sevkleri derdest
bulunmuþ ve bunlarýn dilhâh-ý âlî vechile hemen esbâb-ý iskâniyelerinin istikmâline teþebbüs eylemek üzere Aydýn ve Konya ve Adana vilâyât-ý celîlesi iskân
memûru Eþref Efendi'nin Konya Vilâyeti'ne azîmeti kendisine bâ-telgraf iþ‘âr
kýlýnmýþ olup fakat bunlarýn Konya Vilâyeti dahilinde mahall-i iskâniyeleri
yekdiðerine uzak ve müteferrik olmasýyla bir mahalde iskân edecek kýsmýnýn
muâmelât-ý iskâniyesiyle meþgul olacak iskân memûrunun diðerlere de ân-ý
vâhidde nezâret edemeyeceði tabiî ve hasbe'l-mevsim cümlesinin birden sürat-i
mümkine ile bi't-tavtîn haklarýnda ol bâbdaki irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî
vechile bir gûne sefâletlerine meydan verilmemesi lüzûmu emr-i celî olarak
binâenaleyh yalnýz bir iskân memûru ile þu emr-i mühimmin dilhâh-ý âlî üzere
tesviye ve ifâsý ise mümkün olamayacaðýna binâen gerek þimdi vürûd edeceklerin
ve gerek diðer gelecek kafilelerin üç koldan emr-i îvâlarý icra edilmek ve bi-mennihî'l-Kerîm kýþ basmaksýzýn cümlesi müreffehen yerleþdirilmek üzere Aydýn ve
Trabzon memûrluklarýndan münfasýl Saim ve Bahâ efendilerin iþin arkasý alýnýncaya kadar her bir masraflarýna mukâbil olmak üzere yetmiþ guruþ yevmiyelerle
muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-yý memûriyetleri tensib kýlýnmaðla bu sûret rehîn-i tensib-i âlî-yi âsafâneleri olduðu halde
iþleyecek yevmiyelerinin te’diye ve itâsý zýmnýnda Konya Vilâyet-i Aliyyesi'yle
Maliye Nezâret-i Celîlesi'ne icra-yý tebligât buyrulmasýyla neticesinin komisyona
da emr u inbâ buyurulmasý komisyon kararýyla ma‘rûzdur
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Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 16 Rebîülevvel sene [1]308 ve fî 18 Teþrin-i evvel sene [1]306
Umûm Muhâcirîn Komisyonu Reisi
Rýza
Bâb-ý Âlî
Daire-i Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded
1052

*

Huzur-ý âlî-i hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'dan Memâlik-i Þâhâne'ye hicrete baþlayan ve Konya Vilâyeti'nde iskânlarý mukarrer olan dokuz bin küsûr nüfusdan birinci kafile olan iki bin dört yüz
nüfusun dilhâh-ý âlî vechile hemen esbâb-ý iskâniyelerinin istikmâline teþebbüs
eylemek üzere Konya Vilâyeti'ne azîmeti Aydýn ve Konya ve Adana vilâyât-ý
celîlesi iskân memûru Eþref Efendi'ye iþ‘âr kýlýnmýþ ise de bu muhâcirlerin
Konya'da iskân olunacaklarý mahaller müteferrik ve yekdiðerine ba‘îd olmasý
mülâbesesiyle bir memûr ile cümlesinin bir zamanda iskânlarý mümkün olamayacaðýndan bahisle gerek þimdi vürûd edeceklerin ve gerek diðer gelecek
kafilelerin üç koldan kýþ basmaksýzýn yerleþdirilmeleri için Aydýn ve Trabzon
memûrluklarýndan münfasýl Saim ve Bahâ efendilerin dahi iþin arkasý alýnýncaya
kadar her bir masraflarýna mukâbil olmak üzere yetmiþ beþer guruþ yevmiyelerle
muhâcirîn-i merkûmenin mesâlih-i iskâniyelerine muvakkaten icra-yý memûriyetleri istizânýna dair Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire
leffen arz ve takdim kýlýnmýþ ve þu sûret muhâcirîn-i merkûmenin sâye-i merhamet-vâye-i cenâb-ý mülûkânede dûçâr-ý sefâlet olmaksýzýn husûl-i iskânlarýný
mûcib tedâbirden olarak münasib görünmüþ olmaðla muvâfýk-ý re’y-i sâmî-i
hazret-i Sadâret-penâhîleri buyurulduðu halde icra-yý icabýnýn Maliye Nezâret-i
Celîlesi'ne emr u tebliðiyle ifâ-yý muktezâsý için sûy-ý âcizîye de ma‘lûmât itâ
buyurulmasý bâbýnda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 21 Rebîülevvel sene 1308 ve fî 23 Teþrin-i evvel sene 1306
Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Münir
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98

KAFKASYA MUHACÝRLERÝNÝN SEVK VE ÝSKÂN YERLERÝNÝN LÝSTESÝ
1890 tarihine deðin Osmanlý Devleti topraklarýna grup grup gelmekte olan
Kafkasya muhâcirlerinin hangi bölgelere sevkedildiklerinin ve bu tarihten
sonra gelecek olanlarýn nerelerde yerleþtirileceklerinin
kararlaþtýrýldýðýna dair düzenlenen listenin takdimi
13 Aralýk 1890

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 109
Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'de tavtîn ve iskânlarý mukarrer olmasýyla pey
der-pey vürûd etmekde bulunan Kafkasya muhâcirlerinden þimdiye deðin ne
kadarý vürûd ederek li-ecli'l-iskân nerelere sevk edilmiþ ve bunlardan baþka
olarak daha gelecekler var ise mikdârýyla bunlarýn dahi hangi mahalde tavtînleri mukarrer bulunmuþ olduðunu nâtýk musaddak bir kýt‘a defterinin hâk-pây-i
hümâyûn-ý Padiþahiye arz ve takdimi Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbet-i
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye teblið olunan Ýrâde-i seniyye-i cenâb-ý
tâcdârî muktezâ-yý âlîsinden olmaðla ber-minvâl-i muharrer bir kýt‘a defterinin
hemen tanzim ve irsâline himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî
terkîm olundu efendim.
28 Rebîülâhir sene 1308 ve fî 29 Teþrin-i sâni 1306
Sadrâzam
Kâmil
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki
Hâme-pîrây-ý tevkîr u ta‘zîm olan iþbu tezkire-i sâmiye-i cenâb-ý Sadâretpenâhileri me’âl-i âlîsi rehîn-i îkân-ý çâkerî oldu. Tetebbu‘-ý kuyûd ile istihsal
olunan ma‘lûmâta nazaran Kafkasya'da Kuban Kazaklarý arazisi dahilinde vâki‘
Yekaterinodar ve Labinsk nahiyelerine tâbi bazý karyeler ahalisinden takrîben
yirmi dört bin nüfus zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i Mahrûse-i
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Þâhâne'ye hicret hakkýndaki taleb ve istidâlarýnýn Rusya Hükûmeti tarafýndan
kabul edildiði ve teferruâtý hakkýnda Rusya Sefâreti'nden vârid olan takrir tercümesinin ve Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresinin leffiyle Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'nin 9 Kânûn-ý Sâni sene [1]305 tarihli ve yüz kýrk beþ numaralý tezkiresini mu‘akkib nezâret-i müþârünileyhâdan vârid olan 12 Temmuz
sene [1]306 tarihli ve elli yedi numaralý diðer tezkirede bunlardan þimdilik
dokuz bin yüz nüfusun ve ahîren vârid olan 11 Teþrin-i evvel [1]306 tarihli ve
doksan altý numaralý tezkirede dahi yedi yüz elli nüfusun Memâlik-i Mahrûse-i
Þâhâne'ye kabullerine Meclis-i Hâss-ý Vükelâca karar verilerek Ýrâde-i
Seniyye'nin dahi ol merkezde þeref-müteallik buyurulduðu teblið kýlýnmýþ idi.
Muhâcirîn-i merkûmenin iskânlarý için Meclis-i Hâss-ý Vükelâ kararýyla
Konya ve Adana dahil olduðu halde altý vilâyet tertib olunarak mezkûr Konya
ve Adana vilâyetlerinde altý bin hânelik arazi olduðu mezkûr 12 Temmuz sene
[1]306 tarihli tezkire mezâyâsýndan istinbât kýlýnmýþ ve muhâcirîn-i merkûmenin tamamýný yani dokuz bin bu kadar nüfusun iskânlarýný Konya vâlisi kabul
etmesi üzerine muhâcirîn-i merkûmenin mezkûr Konya Vilâyeti'nde iskânlarý
bi't-tensib ilk evvel muhâcerete baþlayan birinci kafilesi olan iki bin dört yüz on
iki nüfus Antalya'ya sevk olununca Konya vali-i sâbýkýnýn iþ‘âr-ý vâki‘ini taðyiren
yani mezkûrü'l-mikdâr nüfusun kabul ve iskânlarýna kâfi Konya Vilâyeti'nde
arazi-i hâliye olmadýðýndan mütebâkisinin Adana'ya sevki hakkýnda vali-i
lâhýkýn Mâbeyni-i Hümâyûn-ý Cenâb-ý Mülûkâne'ye vâki‘ olan iþ‘ârý üzerine
þeref-müteallik buyurularak Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden 29 Teþrin-i evvel
sene [1]306 tarihli ve yüz bir numaralý tezkire ile teblið kýlýnan Ýrâde-i Seniyye-i
Cenâb-ý Padiþahî mantûk-ý âlîsine tevfikan ikinci kafilesi bulunan iki bin yüz
otuz beþ nüfus-ý mezkûr Adana'da iskân olunmak üzere Mersin Ýskelesi'ne sevk
edilmiþ ve muahharan ba‘demâ vürûd edeceklerin Antalya'dan mahall-i
iskâniyelerine sevki lüzûmu nezâret-i müþârünileyhâdan vârid olan 7 Teþrin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve yüz beþ numaralý tezkirede iþ‘âr u beyân kýlýnmasý
üzerine üçüncü kafilesi olan iki bin iki yüz sekiz nüfus yine mezkûr Antalya'ya
sevk edilmiþ ve kezâlik Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden vârid olan 21 Teþrin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve yüz on bir numaralý tezkire üzerine dördüncü kafilesi bulunan iki bin dört yüz on nüfusun dahi müteallik ve þeref-sudûr buyurulan
Ýrâde-i Seniyye-i Cenâb-ý Padiþahî hükm-i âlîsine tevfikan Kal‘a-yý Sultaniye'de
Ýdare-i Mahsûsa vapurlarýna aktarmalarý bi'l-icra mezkûr Mersin Ýskelesi'ne
sevk ve izâm kýlýnmýþ ve ber-vech-i ma‘rûz þimdiye kadar dört kafilede bi'l-
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vürûd mezkûr mahallere irsâl olunan nüfusun mikdârý Memâlik-i Mahrûsa-i
Þâhâne'ye kabullerine müsâade buyurulan nüfus râddesine peyveste olmuþ ise
de bazý mesmû‘ât ve rivayât muhâcirîn-i merkûmeden daha bir takýmlarýnýn
muhâceret edecekleri merkezinde olmasýna ve Sivas Vilâyeti'nde nüfus-ý
kalîlenin kabul ve iskânlarý mümkün olacaðý vilâyet-i müþârünileyhâdan iþ‘âr
kýlýnmasýna mebnî kuyûd-ý atîka lede't-taharrî Bingazi Sancaðý dahilinde bir çok
arazi-i hâliye ile beraber bin hâne istiâb eder kârgîr ebniyelerin mevcud bulunduðu mukaddemâ vâki‘ olan iþ‘ârdan müstebân olmasý ve Trablusgarb
Vilâyeti'nin Dersaâdet'e bu‘diyeti mülâbesesiyle oraya þimdiye kadar muhâcirîn
gönderilmediðinden vilâyet-i müþârünileyhâ dahilinde dahi arazi-i hâliye-i
kesîre mevcud olmasý melhûz bulunmasý cihetle vilâyet ve mutasarrýf-ý
müþârünileyhimâ ile bi'l-muhâbere bulunabilecek arazi-i hâliyenin mikdâr-ý
dönümüyle mevâki‘inin þimdiden komisyona iþ‘ârý ihtiyâta riâyeten 26 Teþrin-i
sâni sene [1]306 tarihli ve altmýþ dokuz numaralý tezkire-i âcizânemle Dahiliye
Nezâret-i Celîlesi'ne iþ‘âr kýlýnmýþ olup fakat ber-vech-i ma‘rûz muhâcirîn-i
merkûmeden esasen yirmi dört bin nüfus zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i
Þâhâne'ye hicret edecekleri nezâret-i müþârünileyhâdan bildirilmesine ve sonra
da dokuz bin bu kadar nüfusun devletce kabul edildikleri iþ‘âr ve beyân kýlýnmasýna ve þimdiye kadar gelenler de dokuz bin nüfusa resîde olmasýna nazaran
ba‘demâ Kafkasya'dan hicret edecek muhâcirîn olup olmadýðýna dair komisyonca bir ma‘lûmât olmayýp burasý Bâb-ý Âlîce bilinecek bir keyfiyet idüði ve
irâde-i seniyye mantûk-ý münîfine tevfikan izahât-ý lâzýmeyi câmi tanzim kýlýnan
musaddak defterinin komisyona ifadesiyle leffen arz u takdime cür’et kýlýndýðý
muhât-ý ilm-i âlî-i hýdîv-i efhamileri buyuruldukda ol bâbda emr u fermân
hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Gurre-i Cemâziyelevvel sene 1308 ve fî 1 Kanûn-ý evvel sene [1] 306 / [13
Aralýk 1890]
Umûm Muhâcirîn Komisyonu Reisi
Rýza

*
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Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Mektubî Kalemi
Kebîr
ve
Sagîr
Zükûr
ve
Ýnâs
9100

9850
Kebîr
ve
Sagîr
Zükûr
ve
Ýnâs
2412

2135

Meclis-i Vükelâ kararýyla þeref-taalluk eden Ýrâde-i Seniyye'yi mübellið
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin 12 Temmuz sene [1]306 tarih ve elli yedi
numaralý tezkiresi mûcebince hicret ve vürûd edecekleri iþ‘âr buyurulan muhâcirîn-i Çerâkise'nin mikdârý

Birinci kafilede Orel Vapuru'yla vürûd edip Konya Vilâyeti'nde iskân
olunmak üzere bi'l-muhâbere Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin 25 Eylül
[1]306 tarih ve doksan numaralý tezkiresi mûcebince Antalya'ya sevk
olunan.
Ýkinci kafilede Rusya vapuruyla gelip ol bâbda þeref-müteallik eden
Ýrâde-i Seniyye'yi mübellið nezâret-i müþârünileyhânýn 29 Teþrin-i evvel
sene [1]306 tarih ve yüz bir numaralý tezkiresi üzerine Adana
Vilâyeti'nde iskân olunmak üzere Mersin'e gönderilen.

2208

Üçüncü kafilede Orel Vapuru'yla bi'l-vürûd yine nezâret-i müþârünileyhânýn 7 Teþrin-i sâni sene [1]306 tarih ve yüz beþ numaralý tezkire-i
ahîresi mûcebince Adana Vilâyeti'nde iskân olunmak üzere Antalya'ya
sevk olunan.

2410

Dördüncü kafilede Orel Vapuru'yla vürûd edip yine nezâret-i müþârünileyhânýn 21 Teþrin-i sâni sene [1]306 tarih ve yüz on bir numaralý
tezkiresi mûcebince Adana Vilâyeti'nde iskân olunmak ve þeref-sâdýr
olan Ýrâde-i Seniyye muktezâ-yý münîfince Çanakkale'de Ýdare-i
Mahsûsa vapurlarýna aktarma edilmek üzere Mersin'e izâm kýlýnan.

9165
9850
9165
685

Gelip gelmeyeceði komisyonca mechul olan

Mühür
Umûm Muhâcirîn Komisyonu Ýdaresi
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KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝN HAVRAN SANCAÐI'NDAKÝ BOÞ DEVLET
ARAZÝLERÝNDE ÝSKANLARI
Adana'ya gönderilen Kafkas muhâcir kafilesinin Suriye Vilâyeti Belka
Sancaðý'ndaki akrabalarý yanýna yerleþtirilmeleri isteklerine karþýn
ayný vilâyetin Havran Sancaðý'naki boþ devlet arazilerine
iskânlarýnýn daha uygun olacaðý

99

31 Ocak 1891

Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne Cevab
Müfâd-ý iþ‘âr-ý âlî-i âsafâneleri ma‘lûm-ý âcizî olarak ol bâbda sebk eden
istilâma cevaben Suriye Vilâyeti'nden alýnýp mezkûr telgrafnâmenin iâdesiyle
irsâl kýlýnan telgrafnâmede Havran Sancaðý dahilinde hâli arazi-i emiriye
bulunduðu ve orada muhâcirîn iskâný muhassenâtý mûcib olacaðý cihetle muhâcirîn-i merkûmenin iskân edilmek üzere izâmý lüzûmu gösterilmiþ olmaðla
iktizâsýnýn icrasýna himem-i aliyye-i dâverileri derkâr buyurulmak bâbýnda.
18 Þubat 1306
*
Birinci kafilede Adana'ya izâm olunan yüz altmýþ iki nüfus Kafkasya muhâcirlerinin Suriye Vilâyeti dahilinde kâin Belka Sancaðý'nda iskân edilmiþ olan
akrabalarý nezdine izâmlarý kendilerinin dahi orada iskânlarýný istidâ etmekde
olduklarýndan bahisle icra-yý icabý hakkýnda Adana Vilâyeti'nden keþîde kýlýnan
telgrafnâmenin leffiyle þeref-vârid olan 20 Kanûn-ý evvel sene 1 306 tarihli ve
yüz yirmi dokuz numaralý tezkire-i aliyye-i dâverileri üzerine komisyonca
mütâlaa-i lâzýme 5 Kânûn-ý Sâni 1 306 tarihinde zeylen ve cevaben arz olunmuþ idi. Bu kere dahi vilâyet-i müþârünileyhâdan savb-ý âcizîye vârid olan telgrafnâmede tekid-i keyfiyet olunmuþ olmaðla arz u iþ‘âr-ý sâbýka nazaran muktezâ-yý hâlin icra ve neticesinin komisyona da emr u inbâ buyurulmasý bâbýnda.
Fî 2[0] C. [1] 308 / 19 Kânûn-ý Sâni [1] 306 / [31 Ocak 1891]
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BURDUR'DAKÝ KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝN KONYA'DA ÝSKÂNLARI
Burdur'da bulunan Kafkasya muhâcirlerinin, iskânlarý için gösterilen yeri
topluca oturmaya elveriþli görmediklerinden Konya'nýn
Saideli nahiyesindeki Dilimdaðý adlý boþ araziye
nekledilmelerinin uygun bulunduðu

100

22 Haziran 1891

Telgrafnâme
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Burdur'da bulunan seksen hanede beþ yüz nüfus Kafkasya muhâcirleri
Burdur dahilinde gösterilen mahalleri müctemi‘an iskâna kabiliyeti olmadýðý
mazeretiyle kabul etmek istemedikleri Burdur Mutasarrýflýðý'ndan bâ-telgraf iþ‘âr
olunmuþ ve bu kadar muhâberât tekrar etmiþ iken bir netice-i haseneye îsâl
edilmemesi mutasarrýf-ý mûmâileyh, hey’et-i mahalliyenin ehemmiyet-i maslahat
nisbetinde iltizâm-ý madde etmemelerinden ileri gelmiþ olduðundan ve bunlarýn
sürat-i tavattunlarý muktezâ-yý irâde-i seniyyeden bulunduðundan bi'l-mecburiye
muhâceret-i merkûmenin merkez-i vilâyetde müctemi‘an iskânlarýna elveriþli
arazi-i hâliye bulunup kendilerini gezdirmek üzere rüesâsýndan bir kaçýnýn
Konya'ya izâmý bildirilmekle rüesâ-yý merkûmeden Konya’ya gelen Þahin Bey ve
Hoca Osman Efendi'yi bu kere refâkat-ý çâkerâneme alarak Ilgýn'a kadar
götürülmüþ idi. Merkez-i vilâyete merbût Saideli nahiyesi dahilinde þose tarîki
üzerinde Konya'ya on bir saat mesafede Dilim Daðý nâm arazi-i hâliye kendilerine gösterilmiþ ve daha bazý mahallerde gezdirilmiþ ise de zikr olunan Dilim
Daðý nâm mahalde iskâna ikna edilerek muvâfakatlarý istihsal olunmuþ ve
kabilelerinin hemen getirilmesi için merkûmân iâde olunarak hüsn-i sevkleri
lüzûmu da Burdur Mutasarrýflýðý'na iþ‘âr edilmiþdir. Mahall-i mezkûrda yapýlacak
karye için lüzûmu olan kereste vesâirenin iâneten tedâriki için her türlü tedâbir
ve teþebbüsât da icra edilmiþ ve bi-mennihî teâlâ sâye-i þâhânede bunlarýn dahi
tavtîn ve emr-i iskânlarý takarrür etmiþ olduðundan ve mahall-i mezkûr ise kimsenin taht-ý tasarrufunda olmayýp kuvve-i inbâtiyesi de derece-i matlûbede bulunduðundan bi-havlihî teâlâ mevki‘-i mebhûsede bir haftaya kadar inþaata
mübâþeret olunacaðý ma‘rûzdur. Fermân.
Fî 10 Haziran sene [1]307 / [22 Haziran 1891]
Konya Valisi
Hasan Hilmi
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AKÞEHÝR'DEKÝ KAFKAS MUHACÝRLERÝNÝN ILGIN’DA ÝSKÂNLARI
Ýskân için Akþehir'de bulunan Kafkasya muhâcirlerinin kendilerine gösterilen
yeri beðenmemeleri üzerine Ilgýn'da iskâna razý edilerek tesbit edilen arazi
üzerine köy inþâsýna baþlandýðý

101

22 Haziran 1891

Telgrafnâme
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Bu kere hicret eden Kafkasya muhâcirlerinden olup li ecli'l-iskân
Akþehir'de bulunan kýrk hâne muhâcirîn Akþehir dahilinde irâe olunan arazi-i
hâliyeyi beðenmeyip kasaba ahalisinin taht-ý tasarrufunda bulunan Yýlan Yusuf
nâm mahalde iskânlarýný taleb ve müsâade olunmadýðý halde hod be-hod tavattun edeceklerini beyân eylemekde olduklarý kazâ-i mezkûr kaymakamýnýn fî 5
Haziran sene 1 307 tarihli mazbata-i telgrafiyesinde iþ‘âr olunmaðla muhâcirîn-i
merkûme söz anlarlarýndan bir kaçýnýn müsâra‘aten Ilgýn’a gönderilmesi cevaben yazýlarak çâkerleri de Ilgýn’a azîmet eyledim. Ilgýn’a üç saat mesafede
Sebiller nâm mahallin pýnarý ve arazi-i hâliyesi olup muhâcirîn iskânýna
kabiliyetli ise de pýnar civarýnda ahali-i kadîmenin beþ altý yüz dönüm kadar tarlalarý olup mahall-i mezkûrda karye teþkili hâlinde mezkûr tarlalarla muhâcirîne gösterilecek arazi karýþýk bir halde bulunacaðý[ný] gördüðümden
tarafeynce nizâ‘ eksik olmayacaðý anlaþýlmakla ahali-i merkûmenin bu tarlalarýna karþýlýk olarak yine o civarda olup muhâcirîne irâe olunmuþ ise de beðenmedikleri bu da Balta nâm arazi-i hâliye mübadele sûretiyle itâ ile ahalinin
muvâfakatý istihsal olunmuþ ve derhal sâlifü'l-arz Sebiller pýnarýnýn yüksekçe
bir mevki‘ine hânelerin tarh esasýyla duâ-yý vâcibü'l-edâ-yý zýllullâhî tilâvet ve
tekrar olundukdan sonra kurban zebh olunarak celb olunan usta ve amele vâsýtasýyla emr-i inþaata baþlatdýrýlmýþ ve yapýlacak kýrk hâne için ondan kereste
vesâir malzemesinin iâneten tedâriki için Akþehir ve Ilgýn kaymakamlarýna
vesâyâ-yý lâzýme icrasýyla derhal icabýna da teþebbüs etdirilmiþ ve bu sûretle
hem muhâcirîn-i merkûme iskân hem de mezkûr tarlalar ashâbý irzâ ve tatyîb
edilmiþ olduðundan baþkaca her iki tarafdan dahi duâ-yý tezâyüd-i ömr ü iclâl-i
hazret-i Hilâfet-penâhî tekrar olunmuþdur. Bi-mennihî teâlâ sâye-i þâhânede
bir aya kadar karye-i mezkûrenin itmâmýyla muhâcirîn-i merkûmenin iskânlarý
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mukarrer olduðunun arzýyla müsâade-i merâhim âde-i hazret-i zýllullâhiye
makrûn olduðu halde karye-i merkûmenin veliyyü'n-nimet-i bi-minnet-i âzamýmýz þevket-me’ab efendimiz hazretlerinin merdüm-i çeþm-i iftihârýmýz olan
þehzâdegân-ý civân-bahtiyândan Burhaneddin Efendi hazretlerinin nâmýyla
mevsûm olmak üzere teyemmünen Burhaniye tesmiye edilmesi bilhassa müste d‘âdýr. Fermân.
Fî 10 Haziran sene [1] 307 / [22 Haziran 1891]
Konya Valisi
Hasan Hilmi
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BÝNGAZÝ SANCAÐI'NDA MUHACÝR ÝSKÂN EDEBÝLMEK ÝÇÝN
ARAÞTIRMA YAPILMASI
Bingazi Sancaðý'nda imâra elveriþli olduðu halde terkedilmiþ olan yerler
muhâcirlere tahsis edilirse bayýndýr hâle geleceði gibi çadýrda yaþayan
Araplarýn medeniyet dairesine girmelerine sebeb olacaðý düþüncesiyle Rumeli halkýndan ve Çerkes muhâcirlerinden henüz iskân
edilemeyenlerden bir kýsmýnýn buraya sevkedilmesi amacýyla
muhâcirlerin bilgili ve ehliyetli olan ileri gelenlerinden
dört beþ kiþinin önceden Bingazi'ye gönderilerek
topraklarýn ziraate elveriþliliði ve iklimi
görmelerinin saðlanmasý

102

15 Eylül 1891

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
Bingazi Sancaðý dahilinde fevkalâde kâbil-i imâr olup el-yevm metrûk ve
mu‘attal kalmýþ olan mahallere muhâcirîn iskân edildiði takdirde oralarý iki üç
sene zarfýnda ma‘mûr ve âbâdan olacaðý gibi hayme-niþîn olan Urbân'a dahi
tavattun-hâhiþî gelerek onlarýn da daire-i medeniyete idhali kolaylaþaðýndan
her iki cihetle mülken ve siyaseten menâfi‘ ve muhassenât husûle geleceði
bedîhî olmasýna ve bazý vilâyât-ý þâhânede henüz yerleþdirilmemiþ Rumeli ahalisinden bir hayli muhâcirîn bulunduðu muhakkak olup Çerkes muhâcirlerinden
dahi henüz yerleþdirilmeyerek þurada burada kalmýþlarý bulunabileceðine
binâen bunlardan bin hâne kadarýnýn Bingazi'ye sevki muvâfýk-ý hâl ve maslahat olacaðýndan ve bu sûret Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nca dahi nazar-ý
dikkate alýnmýþ olup ancak Bingazi'nin bu‘d mesafesi mesafesi hasebiyle
masârýf-ý sevkiye ve iskâniye olmak üzere beher hâne için lâ-ekal on beþer
liradan külliyetli bir meblað sarfý lâzým geleceði cihetle iþbu meblaðýn
tedârikinde müþkilât görülmesi þimdiye kadar bu iþin hayyiz-i fi‘le îsâline
mümânaat eylemiþ olduðu komisyon-ý mezkûr riyâset-i celîlesinin sûret-i
iþ‘ârýndan anlaþýlmakda bulunduðundan iktizâ eden masârýf-ý sevkiye ve
iskâniyeye bir karþýlýk tedârikiyle muhâcirînin oralarda iskân ve îvâsý lâzýmeden
ise de evvel-emirde gönderilecek muhâcirînin ileri gelir erbâb-ý vukûf ve
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ma‘lûmâtýndan dört-beþ neferinin mahalline izâmýyla sâkin olacaklarý yerlerin
kuvve-i inbâtiye ve letâfet-i hevâiyesini takdir ve kendilerine en münasib noktada bir ara ittihâz eyledikden sonra sevkiyâta mübâþeret olunmasý muktezî
olmasýyla Umûm Muhâcirîn Komisyonu'nca nerelerden muhâcirîn sevk olunacaðýna karar verildikden sonra muhâcirîn-i merkûme miyânýnda intihâb olunacak dört beþ kiþinin Trablusgarb ve Bingazi'den ahz-ý asker meselesinin
müzâkeresi zýmnýnda Dersaâdet'e celb olunmuþ olan ve ahvâl-i mahalliyeye
vukûfu bulunan Bingazi vücûhundan Salim Efendi refâkatiyle Bingazi'ye gönderilip mevâki‘-i iskâniyenin kendilerine intihâb ve tayin etdirilmesi ve muhâcirîn-i merkûme için bu sûretle bir mahall-i münasib intihâb olunup ta lâyýkýyla takarrür eyledikden sonra mahall-i mezkûra sevk olunacak bin hâne için
masârýf-ý iskâniye ve sevkiye olarak sarfý muktezî görünen on beþ bin lira eðerçi
dahil-i muvâzene deðil ise de bilâhare istihsal edilecek fevâide göre istiksâr olunamayacaðýndan meblað-ý mezbûrun nýsfý olan yedi bin beþ yüz liranýn muhâcirîn iâne akçesinden evvelce ta‘vizan sarf olunup Ankara Vilâyeti'nden tahsili
kâbil olan on yedi bin beþ yüz liradan ve diðer nýsfý olan yedi bin beþ yüz liranýn
dahi Kaht Komisyon-ý Âlîsi'nin Bank-ý Osmanîdeki mevcudundan tesviye
edilmesi þeref-sâdýr olan Ýrâde-i Seniyye-i cenâb-ý Padiþahî iktizâ-yý âlîsinden
olarak Umûm Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'ne dahi itâ-yý ma‘lûmât
edilmiþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 10 Safer sene [1]309 ve fî 2 Eylül sene [1]307 / [15 Eylül 1891]

Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Süreyya
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KUBAN MUHACÝRLERÝNÝN BÝNGAZÝ'DE YERLEÞTÝRÝLMELERÝNÝN
PADÝÞAH TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLMEDÝÐÝ
Aslî vatanlarý soðuk olan Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de yerleþtirilmeleri
hâlinde oranýn havasýyla uyum saðlayamayacaklarý düþünüldüðünden
Samsun, Sinop ve Sivas taraflarýnda bulunan boþ arazilerde
iskânlarýnýn uygun olacaðý

103

16 Kasým 1891

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
Hariciye Nezâretiyle muhâbereli tezkire-i Sadâret sûreti
Kafkasya'da Kuban ahalî-i Ýslâmiyesinden yirmi dört bin nüfusun aileleriyle
beraber Memâlik-i Þâhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd etmiþ olduðu
cihetle diðerlerinin harekât-ý âtiyesi hakkýnda sefâretce Hükûmet-i Seniyye ile
husûl-i itilâfa memûr edildiðini ve Kafkasya Ýdare-i Merkeziyesi'nin, her gün
izdiham vuku‘unu men‘ için bunlarýn vakt-i hareketlerini mümkün olduðu
halde gelecek sonbahardan itibaren üç seneye taksim etmek niyetinde bulunduðundan henüz Kuban'da kalan muhâcirînin tahminen beþ bin kiþiden ibaret
olan ilk sülüsünün mahall-i iskânlarýnýn tayin dairesi zýmnýnda lâzým gelen tedabirin ittihâz olunarak muhâcirîn vekillerinin Memâlik-i Þâhâne dahilinde
kendilerine tahsis olunacak araziyi li-ecli'l-muâyene mahallerine gidebilmeleri
ve emr-i muhâceretin mevsim geçmezden evvel vuku‘a gelebilmesi için keyfiyetin sürat-i mümkine ile iþ‘ârý iltimasýný hâvî Rusya Sefâreti'nden itâ olunan
5 Eylül sene [12]91 tarihli takririn tercümesi leffen takdim kýlýnmýþ ve zikrolunan yirmi dört bin nüfusun hicretlerine müsâade olunmasý hakkýnda mukaddemâ sebk eden istidâ üzerine bunlardan þimdilik bin hâne halkýnýn kabul ve
iskânlarý Meclis-i Vükelâ kararýyla lede'l-arz muhâcirîn-i merkûmeden bin
hâne halkýnýn tefrikiyle kabulü diðerlerinin mahzûniyetlerini mûcib olacaðý
cihetle Rumeli muhâcirlerinin tamamýyla arkasý alýndýkdan ve yakýnda hicrete
kýyâm edecekleri mesmû‘ ve muhakkak olan Rumeli muhâcirlerinin emr-i
iskânlarý nihayet buldukdan sonra fazla yer kalacak olur ise cümlesinin birden
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kabul ve iskânlarý daha münasib olacaðýndan bu husûsun o zamana ta‘lîkine
irâde-i seniyye-i hazret-i þehriyârî müteallik ve þeref-sudûr buyurulduðu ol vakit
bâ-tezkire-i sâmiye emr u iþ‘âr buyurulmasýna mebnî sefârete ol vechile icra
kýlýnan tebligâta cevaben bunlardan on bin nüfusun Dersaâdet'e gelen vekillerine mukaddemâ arazi irâe olunmasý üzerine memleketlerindeki emlâk ve
arazilerini satarak hicrete hazýrlanmýþ olduklarýndan ve te’ehhür-i hicretleri
haklarýnda gadr-ý külliyi mûcib olacaðýndan hiç olmaz ise nüfus-ý merkûmenin
hicretleri vesâilinin istikmâli Rusya Hükûmeti'nden iþ‘âr olunduðu sefâret-i
müþârünileyhâdan mukaddemâ ifade olunmakdan nâþi ol bâbda sebk eden arz
ve iþ‘âr-ý çâkerî üzerine bunlarýn Kastamonu, Ankara, Konya ve Mamuretülaziz
vilâyetlerine izâmlarý evvelce kararlaþdýrýldýðý gibi Adana ile Konya'da altý bin
hâneye kâfi arazi-i hâliye mevcud olup sefâretce teshil-i hicretleri taleb olunan
efrâdýn dahi dokuz bin yüz kiþiden ibaret olduðu anlaþýldýðýndan kâide-i müttehize dairesinde geldikce vilâyât-ý mezkûreye sevk ve iskânlarý muâmelâtýna
itina olunmak üzere kabul-i muhâceretleri muvâfýk-ý maslahat idüðü hakkýnda
meclis-i âlî-i mezkûrca mu’ahharan dahi verilen karar üzerine tekrar bi'l-istizân
müsâade-i seniyye-i hazret-i Mülkdârî þâyân buyurularak icabý icra olunmuþ
olduðuna ve sefâret-i müþârünileyhânýn bu kere dahi vuku‘bulan istidâ-yý
ma‘rûzuna nazaran iktizâ-yý hâlin ifâ ve emr u inbâsý vâbeste-i irâde-i aliyye-i
dâver-i efhamileri bulunmuþ olmaðla emr u fermân.
Fî 16 Safer sene [1]309 / fî 8 Eylül sene [1]307
Hariciye Nâzýrý
Said
*
Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
Meclis-i Vükelâ Mazbatasý'nýn sûretidir
Kafkasya'da Kuban ahalî-i Ýslâmiyesinden yirmi dört bin nüfusun aileleriyle
beraber Memâlik-i Þâhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd etmiþ olduðu
cihetle diðerlerinin hicretleri hakkýnda sefâretin Hükûmet-i Seniyye ile husûl-i
itilâfa memûr edildiðini ve Kafkasya Ýdare-i Merkeziyesi'nin, her gün izdiham
vuku‘unu men‘ için bunlarýn vakt-i hareketlerini mümkün olduðu halde üç se-
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neye taksim etmek niyetinde bulunduðundan henüz Kuban'da kalan muhâcirînin tahminen beþ bin kiþiden ibaret olan ilk sülüsünün mahall-i iskânlarýnýn
tayin dairesi zýmnýnda lâzým gelen tedâbir ittihâz olunarak muhâcirîn vekillerinin Memâlik-i Þâhâne dahilinde kendilerine tahsis olunacak araziyi li-ecli'lmuâyene mahallerine gidebilmeleri ve mevsim geçmezden evvel vuku‘a
gelebilmesi için keyfiyetin sürat-i mümkine ile iþ‘ârý iltimasýný hâvî Rusya
Sefâreti'nden itâ olunan takririn tercümesi leffiyle Hariciye Nezâreti'nin
muhâbereli tezkiresiyle ol bâbda Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'yle
muhâbereyi þâmil tezkire miyâne i bendegânemizde kýrâet ve mütâlaa olundu.
Sûret-i iþ‘ârâta ve tedkikât-ý vâký‘aya nazaran zikrolunan yirmi dört bin
nüfusun hicretlerine müsâade olunmasý hakkýnda mukaddemâ sebk eden istidâ
ve ol bâbda vâki‘ olan arz ve istizân üzerine þeref-sünûh ve sudûr buyurulan emr
u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahî hükm-i âlîsine tevfikan Rumeli muhâcirlerinin tamamýyla arkasý alýndýkdan ve yakýnda hicrete kýyâm edecekleri
mesmû‘ ve muhakkak olan Rumeli muhâcirlerinin emr-i iskânlarý nihayet buldukdan sonra fazla yer kalacak olur ise nüfus-ý merkûmenin kabul-i hicret ve
iskânlarýnýn o zamana ta‘lîki sefâret-i müþârünileyhâya lede't-teblið bunlardan
on bin nüfusun memleketlerindeki emlâk ve arazilerini satarak hicrete hazýrlanmýþ olduklarýndan ve tehir-i hicretleri haklarýnda gadr-ý külliyi mûcib olacaðýndan bahisle hiç olmaz ise nüfus-ý merkûmenin hicretleri vesâilinin istikmâli Rusya Sefâreti'nden cevaben bildirilmesi üzerine nüfus-ý merkûmenin
kabul-i hicretleri hakkýnda mukaddemâ bi'l-istizân þeref-sâdýr olan emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i Padiþahi hükm-i celîline ve ol bâbda ittihâz olunan
kâideye tevfikan hicret eden dokuz bin yüz nüfusu mevaki‘-i ma‘lûmede iskân
edildiði ve sefâret-i müþârünileyhânýn iþ‘âr-ý ahîrinde Kuban'da kalan ahalinin
bir kýsmý daha hicrete hazýrlanmýþ olduðu cihetle þimdi bunlarýn tehir-i
muhâceretleri yoluna gidilmek sefâlet ve maðduriyetlerini müstelzim olacaðýndan hicrete hazýrlanmýþ olan sâlifü'l-beyân beþ bin kiþinin kabul-i hicretleri dermiyân olunduðu anlaþýlmýþ ve bunlarýn hicretleri hâlinde iskânlarý için
Bingazi'de arazi-i hâliye mevcud olmasýyla vekillerinin evvel-emirde oraya
giderek arazi-i merkûmeden kendilerine yer intihâb etmeleri ve muhâcirîn-i
merkûmeyi hâmil olacak vapurlarýn emsâli gibi doðruca Bingazi'ye çýkarýlmalarý iktizâ edeceði mezkûr Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'nin cevabýnda
gösterilmiþ olduðuna ve nüfus-ý merkûme emsâli muhâcirîn-i Ýslâmiye haklarýnda þâyân buyurulan inâyât-ý merâhim-gâyât-ý hazret-i Zýllullâhiden hissedâr
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olmak üzere zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i Hilâfet-penâhî'ye iltica
arzusuna düþdükleri cihetle redd-i mes’ulleri muvâfýk-ý þân-ý mekârim-niþan-ý
âlî olmayacaðýna binâen hicrete hazýrlanmýþ olduklarý Rusya Sefâreti'nden
beyân olunmakda olan beþ bin nüfusun vekillerinin evvel-emirde Bingazi'ye
giderek arazi-i hâliyeden kendilerine yer intihâb etmeleri ve ol halde kabul-i
hicretleriyle kâide-i müttehize dairesinde takým takým doðruca mahall-i
mezkûra sevk ve iskânlarý zýmnýnda iktizâ-yý maslahatýn ifâsý husûslarýnýn
devâir-i müteallikasýna havalesi bi't-tensib sâlifü'l-beyân muhâbereli tezkireler
melfûflarýyla arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 12 Rebîülâhir sene [1]309 / fî 3 Teþrin-i sâni sene [1]307
Sadrâzam
Cevad
ve diðer Meclis-i Vükelâ üyelerinin isimleri
Yazýlan Zeyl Sûreti
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'nýn iþbu mazbatasý manzûr ve dekâyýk-nüþûr-ý
hazret-i Þehinþahî oldu.
Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de iskânlarý hâlinde memâlik-i bâride ahalisinden olmalarý hasebiyle oranýn havasýyla imtizâc edememeleri melhûz
olmasýna nazaran Samsun, Sinob ve Sivas taraflarýnda kâin arazi-i hâliyede
iskânlarý daha münasib ve o taraflarda ahalî-i müslimenin tekessürünü dahi
mûcib olacaðýndan ol vechile iktizâsýnýn ifâsý husûsuna irâde-i seniyye-i cenâb-ý
Hilâfet-penâhî müteallik ve þeref-sudûr buyurulmuþ olmaðýn ol bâbda.
Fî 13 Rebîülâhir sene [1]309 / fî 4 Teþrin-i sâni sene [1]307 / [16 Kasým 1891]
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KUBAN'DAN GELECEK OLAN MUHACÝRLERÝN SAMSUN, SÝVAS VE
SÝNOP'A YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Kafkasya'daki Kuban Müslüman halkýndan yirmi dört bin kiþinin Osmanlý
topraklarýna göçlerinin üç yýla yayýlmak sûretiyle gerçekleþtirilerek Samsun,
Sinop ve Sivas'taki boþ arazilere yerleþtirilmeleri

104

21 Kasým 1891

Kafkasya'da Kuban ahali-i Ýslâmiye'sinden yirmi dört bin nüfusunun
aileleriyle beraber Memâlik-i Þâhâne'ye hicretlerine Hükûmet-i Seniyyece
esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusun geçen sene vürûd
etmiþ olduðu cihetle diðerlerinin hicretleri hakkýnda sefâretin Hükûmet-i
Seniyye ile husûl-i itilâfa memûr edildiði ve Kafkasya Ýdare-i Merkeziyesi'nin
her gün izdiham vuku‘unu men‘ için bunlarýn rikkat ve hareketlerini mümkün
olduðu halde üç seneye taksim etmek niyetinde bulunduðundan henüz
Kuban'da kalan muhâcirînin tahminen beþ bin kiþiden ibaret olan ilk sülüsünün
mahall-i iskâniyelerinin tayin ve irâesi zýmnýnda lâzým gelen tedâbir ittihâz olunarak muhâcirîn vekillerinin Memâlik-i Þâhâne dahilinde kendilerine tahsis
olunacak araziyi li-ecli'l-muâyene mahallerine gidebilmeleri ve mevsim
geçmezden evvel vuku‘a gelebilmesi için keyfiyetin sürat-i mümkine ile iþ‘ârý
iltimâsýný hâvî Rusya Sefâreti'nden itâ olunan takrir tercümesinin leffiyle
Hariciye Nezâreti Celîlesi'nden meb‘ûs tezkire ve ol bâbda Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle cereyân eden muhâbere üzerine hicrete hazýrlanmýþ olduklarý Rusya Sefâreti'nden beyân olunmakda olan sâlifü'z-zikr beþ
bin nüfusun vekillerinin evvel emirde arazi-i hâliye mevcud olduðu riyâset-i
müþârünileyhânýn cümle-i iþ‘ârýndan bulunan Bingazi'ye giderek kendilerine
yer intihâb etmeleri ve o halde kabul-i hicretleriyle kâide-i müttehize
dairesinde takým takým doðruca mahall-i mezkûra sevk ve iskânlarý zýmnýnda
iktizâ-yý maslahatýn ifâsý husûslarýnýn devâir-i müteallikasýna havalesi Meclis-i
Mahsûs-ý Vükelâ kararýyla lede'l-istizân Kuban muhâcirlerinin Bingazi'de
iskânlarý hâlinde memâlik-i bâride ahalisinden olmalarý hasebiyle oranýn
havasýyla imtizâc edememeleri melhûz olmasýna nazaran Samsun ve Sinob ve
Sivas taraflarýnda kâin arazi-i hâliyede iskânlarý daha münasib ve o taraflarda
ahali-i Müslime'nin teksirini dahi mûcib olacaðýndan ol vechile iktizâsýnýn ifâsý
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husûsuna Ýrâde-i Seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî müteallik ve þeref-sudûr
buyurularak keyfiyet Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne iþ‘âr kýlýnmýþ olmaðla
nezâret-i celîlelerince de icabýnýn icra ve Riyâset-i müþârünileyhâya da
ma‘lûmât itâsýna himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm
kýlýndý efendim.
18 R. sene [1]309 / 9 Teþrin-i sâni sene [1]307 / [21 Kasým 1891]
Sadrâzam
Cevad

471

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

18:11

Page 472

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

472

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

18:12

Page 473

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DH. MKT, 1920/106
473

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

18:13

Page 474

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

BOA. HRT, 0552

Sivrihisar’da Muhâcir Ýskâný Ýçin Yer Tespit Krokisi
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BURSA, KÜTAHYA VE ERTUÐRUL SANCAKLARINDAKÝ MUHACÝR
KÖYLERÝNÝN LÝSTESÝ
1865-1892 yýllarý arasýnda Hüdavendigar Vilâyeti'nde bulunan ormanlarýn içi
ve çevresinde kurulmuþ olan muhâcir köylerini gösteren liste
9 Þubat 1892

105

Hüdavendigar Vilâyet-i Celîlesi dahilinde vâki‘ ormanlarýn derûn ve civarlarýna mahall-i hükûmetleri marifetiyle iskân edilen muhâcir karyelerinin
esâmisiyle mahal ve tarih-i iskânlarýný mübeyyin defterdir.

Esâmî-i Orman

Teþkil olunan
Tarih-i
Aded-i
karyelerin esâmisi iskânlarý kurâ
[1]301

1

Alaçam

Teþvikiye karyesi

[1]302

1

Uzun yatak

Orhaniye karyesi

[1]302

1

Görgünlüenseri Osmaniye karyesi [1]302

1

Elmaçukuru

Elmaçukuru karyesi

[1]302

1

Soðukpýnar

Soðukpýnar karyesi

[1]303

1

Ümidalaný

Ümidalaný karyesi

[1]299

1

Ümidalaný

Boþnak karyesi

[1]299

1

Ümidalaný

Ümidalaný karyesi

[1]298

1

Kýzýlcýklý
Boðazâde

Kýzýlcýklý karyesi

[1]298

1

Kazakdibi

Adliye karyesi

96,97,98

1

Arabayataðý

Hamidiye karyesi

96,97,98

1

Kolanlý

Þükriye karyesi

96,97,98

1

Sözpýnar

Feyziye karyesi

96,97,98

1

Arýcaova

Haydariye karyesi 96,97,98

1

Bursa Sancaðý

Kulfal nâm mîrî
Þevketiye karyesi
ormaný

Mülâhazat
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Selimiye karyesi

96,97,98

1

Karpuzdere

Teþvikiye karyesi

96,97,98

1

Çadere

Ýhsaniye karyesi

96,97,98

1

Aldere

Lutfiye karyesi

96,97,98

1

Gülcülü

Tevfikiye karyesi

96,97,98

1

Soðançayýrý

Mecidiye karyesi

96,97,98

1

Berkce

Sultaniye karyesi

96,97,98

1

Karadað

Örencik karyesi

[12]97

1

Karadað

Ýmruzalaný karyesi [12]98

1

Karadað

Þahmelik karyesi

[12]97

1

Karadað

Güngörmez karyesi

[12]97

1

Karadað

Yarýþ karyesi

[12]97

1

Karadað

Fazlýkonaðý karyesi [12]97

1

Karadað

Teferrüc karyesi

[12]96

1

Karadað

Okcu karyesi

[12]98

1

Karadað

Manzara karyesi

[12]99

1

Karadað

Ekmekci Merasý
karyesi

[12]96

1

Karadað

Akçasusýðýrlýk
karyesi

[12]96

1

Görece

Kocapýnar karyesi [1]300

1

Çatalca

Tokuþlar karyesi

[1]301

1

Çatalca

Kalfa karyesi

[1]301

1

Çatalca

Ekinlik karyesi

[1]301

1

Çatalca

Tütünlük nâm-ý
diðer Sultaniye
karyesi

[1]301

1

Çatalca

Alayayla karyesi

[1]301

1

Paþalar

Karapýnar karyesi

[12]95

1
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[12]99

1

Erikliyayla

Akarcabaþý karyesi [12]99

1

Kebeçýnar

Güðüm karyesi

[12]83

1

Kebeçýnar

Soðmak karyesi

[12]83

1

Faizci

Karaköy Yörükâný
karyesi

[12]97

1

Karapýnar

Dallý Mezarlýk
karyesi

[12]96

1

Emirali

Çiviliçam karyesi

[12]98

1

Dilecik

Fýndýcak nâm-ý
diðer Fethiye
karyesi

[1]301

1

Dilecik

Kýzýlalma-i Cedîd
karyesi

[1]301

1

Dilecik

Soðukpýnar karyesi

[1]301

1

Dilecik

Sýrasöðüt nâm-ý
diðer Yoncaaðaç
karyesi

[12]98

1

Kurþunlu

Devekonaðý karyesi

[12]98

1

Yenice ve
Alpagud

Gündoðdu
karyesi

[12]98

1

Dabama

Týrnový karyesi

[12]97

1

Bozaðaç

Söðütalaný karyesi

[12]97

1

Bozaðaç

Unçukuru karyesi

[1]300

1

Bozaðaç

Alibeyalaný
yörükân karyesi

[12]95

1

Bozaðaç

Alibeyyurdu karyesi

[12]95

1

Bozaðaç

Minebud karyesi

[12]96

1

Bozaðaç

Kelek karyesi

[12]96

1

Bozaðaç

Hýrsýzpýnarý karyesi

[12]97

1

[1]300

1

Bursa Sancaðý

Erikliyayla

Sarnýc nâm-ý diðer
Muradiye karyesi
Bahariye karyesi

Südlük
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[12]97

1

Bozaðaç

Gözeðim karyesi

[12]97

1

Bozaðaç

Doðanalaný karyesi

[12]97

1

Ömeralaný

Ömeraltý karyesi

[12]97

1

Sincançayýrý

Sincançayýrý karyesi

[12]96

1

Çakallar

Çakallar karyesi

[12]97

1

Erikliyayla

Gökçederesi karyesi

[12]97

1

Fýndýcak

Yenibalçýk karyesi

[12]96

1

Karyaðmaz

Alacaat karyesi

[12]97

1

Ahudaðý

Güneykestane
karyesi

[12]97

1

Ahudaðý

Osmandere maa
Gözlerkonak
karyesi

[12]98

1

Ahudaðý

Ýhsaniye karyesi

[1]303

1

Ahudaðý

Rüþtiye karyesi

[1]300

1

Ahudaðý

Üçlermezarlýðý
karyesi

[1]304

1

Ahudaðý

Tuzaklýgöl karyesi

[1]304

1

Ahudaðý

Olukman karyesi

[1]300

1

Ahudaðý

Sülüklüköy karyesi

[1]302

1

Ahudaðý

Mahmudiye karyesi

[1]302

1

Ahudaðý

Orhaniye karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Osmaniye karyesi [12]99

1

Ahudaðý

Karacaahmed
karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Erikli karyesi

[1]300

1

Ahudaðý

Sarudayý karyesi

[1]302

1

Ahudaðý

Bulduk karyesi

[1]301

1
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Ýnce karyesi

[12]98

1

Ahudaðý

Kýnýk karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Güde karyesi

[1]301

1

Ahudaðý

Elmalý-yý kebîr
karyesi

[1]304

1

Ahudaðý

Karadede karyesi

[12]94

1

Ahudaðý

Sarnýc karyesi

[12]94

1

Ahudaðý

Burçalýk karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Arapdede karyesi

[12]99

1

Hisariye

Kirazlýyaplak
karyesi

[1]301

1

Hisariye

Yýldýrým karyesi

[1]305

1

Hisariye

Süleymaniye
karyesi

[1]300

1

Hisariye

Beypýnarý karyesi

[1]300

1

Hisariye

Mecidiye karyesi

[1]300

1

Hisariye

Hisariye karyesi

[1]300

1

Hisariye

Aydoðdu karyesi

[1]301

1

Hisariye

Selimiyekoz karyesi

[12]98

1

Ahudaðý

Soðucakpýnarý
karyesi

[1]300

1

Ahudaðý

Ulumabey karyesi [1]302

1

Ahudaðý

Erkâniye karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Karahand nâm-ý
diðer Göldaðý
karyesi

[1]301

1

Ahudaðý

Ýkizce nâm-ý diðer [1]305
Hezargrad
karyesi

1

Ahudaðý

Kavaklý nâm-ý
diðer Sultaniye
karyesi

1

[12]99

Ertuðrul Sancaðý

Ahudaðý
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Ortadere karyesi

[1]302

1

Ahudaðý

Nazifpaþa karyesi

[1]301

1

Ahudaðý

Bahçesultan karyesi [1]301

1

Ahudaðý

Gümüþdere
karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Bozcaarmud
karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Südlük karyesi

[1]302

1

Ahudaðý

Dülgeroluðu
karyesi

[12]99

1

Ahudaðý

Karaaðaç nâm-ý
diðer Sultaniye
karyesi

[12]96

1

Ahudaðý

Harimiçatýmý
karyesi

[12]96

1

Ahudaðý

Boyra nâm-ý
diðer Hamidiye
karyesi

[12]96

1

Ahudaðý

Kandilli karyesi

[12]96

1

Ahudaðý

Kümbet karyesi

[12]95

1

Ahudaðý

Akpýnar karyesi

[12]95

1

Morçin

Sekban karyesi

[1]302

1

Morçin

Hamidiye karyesi

[12]98

1

Morçin

Fethiye karyesi

[1]300

1

Morçin

Bayýrköy karyesi

[1]301

1

Morçin

Cedîd karyesi

[1]301

1

Yeþildaðý

Kavaklý karyesi

[12]97

1

Erikli

Cihângazi karyesi

[1]301

1

Erikli ve
Tokursu

Erikli karyesi

[1]300

1

Sidecik

Ormangözü
karyesi

[1]302

1
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Sarýcaova karyesi

[12]81

1

Þeyhane

Sultaniye karyesi

[1]302

1

Beþparmak

Ýhsaniye karyesi

[1]302

1

Selkile daðý

Ýdris ve
Osmaniye ve
Hamidiye ve
Mecidiye karyesi

[1]301,
[1]303,
[1]306

1

Ahuriye daðý

Sultaniye ve
Osmaniye ve
Sofular karyesi

[1]304,
[1]306

1

Ýkizkuyu

Ýhsaniye ve
Alacami karyesi

[1]301
[1]304

4

Yazýlýkaya

Aðlarca karyesi

[12]81

3

Dikensa

Hamidiye karyesi

[1]302

2

Türkmendaðý

Akhisar karyesi

[1]305

1

Küstüdaðý

Tavþanalaný ve
Ekizoluk karyesi

[1]307

1

Domaniç ve
Yeþildaðý

Gürün karyesi

[1]306

2

Domaniç ve
Yeþildaðý

Çukurca ve
Keþenlik karyesi

[1]306

1

Domaniç ve
Yeþildaðý

Güncük ve
Dölsüz karyesi

[1]301ve
[1]304

2

Domaniç ve
Yeþildaðý

Körtepe karyesi

[1]301ve
[1]304

2

Domaniç ve
Yeþildaðý

Berandindere
karyesi

[1]307

1

Türkmendaðý

Ýncilü ve
Sandýközü ve
Pomaklýdere
karyesi

[1]301ve
[1]306

1

Nakl-i Yekûn:

Maa Karahisar Kütahya Sancaðý

Elmalý

80
79
159

Yalnýz yüz elli dokuz karyedir.
Fî 28 Kânûn-ý Sâni sene [1]307/ [9 Þubat 1892]
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Y. PRK. OMZ, 1/40
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ÝNEGÖL'ÜN KEÞÝÞDAÐI MEVKÝÝNDE AHISKA MUHACÝRLERÝNÝN
ÝSKANI
Kafkasya’nýn Ahýska bölgesinden gelen muhâcirlerin Ýnegöl civarýnda
Keþiþdaðý eteðinde boþ bulunan bir mevki‘de iskân edilmeleri

106

16 Aðustos 1892

Hazine-i Hâssa Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi'ne
Ma‘rûz-ý çâkerleridir ki,
Kullarý Kafkasya mülhakâtýndan Ahýska muhâcirlerinden olup zîr-i himâye-i
ma‘delet-güster ve þehinþah-ý tebea-perver efendimize dehâlet ederek Osmanlý
nâm-ý ma‘âlî-ünvâný altýnda yaþamaklýðýmýz için her bir umûr-ý þâkka ve vüfûr-ý
zarûrete tahammül ederek vatan ve arazi ve emlâk ve hatta eþya-i beytiyyemizi
bile terk ederek Ýnegöl Kazâsý'nda envâ‘ mihnet ve sefâletle imrâr-ý evkât
etmekde olduðumuz ve Padiþah-ý diyânet-perver efendimizin efkâr-ý kudsiyet-i
hayr-âyâtý ise daima sunûf-ý tebea-i sadýka kullarýnýn refahiyetini ve husûsuyla
bî-vâyegân olan muhâcirînin iskânlarýna ma‘tûf bulunduðundan lütfen bu kere
Ýnegöl civarýnda Keþiþdaðý eteðinde her bir mahzûrdan sâlim çam ve meþe
aðaçlarýndan hâli bulunan ve Erikli demekle ma‘rûf olan arazi-i hâliyeyi meccânen kýrk beþ hâne halkýna ihsân ile kullarýný ihyâ ve tesrîrimiz husûsuna
müsâade-i aliyye-i hazret-i nezâret-penâhîlerinin þâyân buyurulmasý bâbýnda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 10 Haziran sene [1]308
Muhâcirler takýmýndan
Halil
*
Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
365

Arz
Ahýska muhâcirlerinden kýrk beþ hânenin Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde
vâki‘ Ýnegöl Emlâk-ý Hümâyûn[u] civarýnda ve Cebel-i Keþiþ eteðinde Erikli
demekle ma‘rûf olan arazi-i hâliyede iskân edilmeleri istidâ olunmuþ ve
muhâcîrin-i merkûmenin arazi-i mezkûrede iskân ve tavtînlerince bir gûne
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mahzûr olmadýðý mahallî emlâk-ý hümâyûn memûruyla bi'l-muhâbere
anlaþýlmýþ olmaðla bunlarýn emsâli vechile orada iskânlarý emrinde muâmele-i
muktezîyenin ifâsý hakkýnda emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý Padiþahî her ne
vechile þeref-sünûh ve sudûr buyurulur ise mantûk-ý münîfine tevfik-i hareket
olunacaðý muhât-ý ilm-i âlî buyuruldukda.
4 Aðustos sene [1]308 / 22 Muharrem sene [1]310 / [16 Aðustos 1892]
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HH. THR, 468/42
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KUBAN'DAN GELEN ÇERKES KABÝLESÝNÝN ANKARA'DA
YERLEÞTÝRÝLMELERÝNÝN UYGUN OLDUÐU
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nden gelmekte olan Çerkes kabilesinin devlete yük
olmaksýzýn yol ve iskân masraflarýný kendilerinin karþýlayacaklarýna
verdikleri senetle kefil olduklarý ve Ankara vilâyeti sýnýrlarý
içinde yerleþtirilmelerinin uygun olduðu

107

8 Mart 1893

Dahiliye Mektubî Kalemi Müsveddâtýna Mahsûs Varakadýr
Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinden bin yüz elli beþ nüfus bir
Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaksýzýn zîr-i cenâh-ý müstelzimü'lfelâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye dehâlet ve hicret edeceklerinden ve Rusya
Hükûmeti'nce azîmetlerine müsâade olunacaðýndan bahisle kabullerini müsted‘î vekilleri cânibinden bi't-takdim havale buyurulan arzuhal üzerine devletce
gösterilecek arazide iskân edeceklerine ve tayinât istemeyeceklerine dair teminât alýndýkdan sonra Dersaâdet'de karaya çýkarýlmayarak sevkleri için dahi
mahallinden hareketlerinin Þehbenderlik cânibinden birkaç gün evvel telgrafla
bildirilmesi esbâbýnýn istikmâli lede'l-muhâbere Muhâcirîn Komisyonu Riyâset-i
Celîlesi'nden cevaben iþ‘âr olunmuþ ve keyfiyet 16 Kânûn-ý sâni sene [1]308 tarihli tezkire-i âcizânemle huzur-ý sâmî-i hazret-i Sadâret-penâhîlerinden istizân
edilmiþ idi.
Muhâcirîn-i merkûme için nerelerde ne mikdâr arazi olduðunun icab eden
vilâyâtdan bi'l-istilâm tayini Meclis-i Vükelâca cereyân eden müzâkerât icabýndan olmasýyla ol vechile Adana ve Haleb ve Mamuratülaziz ve Ankara vilâyetlerinden istilâm-ý madde olunarak cevaben alýnan telgrafnâmeler henüz ellerine nazaran Adana ve Mersin ve Ýçil ve Kozan ve Cebel-i Bereket taraflarýnda
külliyetli muhâcir iskâný kâbil bir çok arazi-i hâliye mevcud ise de muhâcirînin
oralarýn vehâmet-i âb ve havasýyla imtizâc edemeyecekleri bi't-tecrübe sabit
olup Haleb'in Rakka kazâsý dahilinde yüz bin ve Ma‘arra kazâsýnda yirmi beþ
bin dönüm arazi olduðu ve Mamuratülaziz'de dahi bazý yerler bulunduðu gibi
Ankara'nýn Haymana ve Bâlâ ve Sivrihisar cihetlerinde havasý güzel arazide iki
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bin ve Kýrþehri köylerinde üç yüz ve Boðazlýyan ve Maden kazâlarýnda dahi iki
yüz hâne iskânýna kâfi arazi-i münasibe olduðu anlaþýlmýþ ve kurbiyeti mülâbesesiyle iþbu muhâcirlerin Ankara cihetinde iskânlarý münasib görünerek memleketlerinden mahall-i iskâniyeye kadar muhtac olacaklarý kâffe-i masraflarý
kendi taraflarýndan tesviye olunacaðýna ve tayinât vesâir sûretle iânât talebinde
bulunmamakla beraber hâne ve hayvanât ve edevât-ý zer‘iyyeleri dahi
taraflarýndan inþâ ve tedârik edileceðine dair vekilleri cânibinden bu kere alýnan mahtûm bir kýt‘a sened leffen takdim kýlýnmýþ olmaðla muhâcirîn-i merkûmenin Ankara Vilâyeti dahilinde iskânlarý icra olunmak üzere iþ‘ârý sâbýk-ý âcizî
vechile icab-ý hâlin ifâ ve keyfiyetin emir ve inbâsýna müsâade-i aliyye-i Vekâletpenâhîleri þâyân buyurulmak bâbýnda.
19 Þaban sene [1]310 / 24 Þubat sene [1]308 / [8 Mart 1893]
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DH. MKT, 2059/105
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KUBAN HALKI MUHACÝRLERÝNÝN SAMSUN, SÝNOP, SÝVAS, KONYA
VE ADANA BÖLGELERÝNE YERLEÞTÝRÝLMELERÝ
Kuban halkýndan Osmanlý topraklarýna iskânlarýna izin verilenlerin ilk
bölümünün Samsun, Sinop ve Sivas civarýndaki boþ arazilerde
iskânlarý kararlaþtýrýlmýþ olup, muhâcirlerin gösterilen yere
yerleþtirilmeyi kabul edeceklerine ve tayinât
istemeyeceklerine dair teminât
vermelerinin saðlanmasý

108

3 Mayýs 1893

Muhâcirîn-i Umûmî Komisyonu
Mektubi Kalemi
Aded: 159
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinde meskûn bin yüz elli beþ nüfus
bir Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaksýzýn zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye hicret ve dehâlet arzusunda bulunduðundan
ve bunlarýn Hükûmet-i Seniyyece kabulleri zýmnýnda Rusya Hükûmeti tarafýndan
hicretlerine müsâade olunacaðýndan bahisle kabulleri istidâsýný hâvî kabile-i
mezkûre vekilleri Mahmud vesâire imzalarýyla huzur-ý sâmî-i Sadâret-penâhiye
bi't-takdim havale buyurulan arzuhalin irsâl kýlýndýðýnýn beyânýyla me’âline
nazaran vâki‘ olacak mütâlaa-i âcizînin iþ‘ârý fî 2 Kanûn-ý sâni sene [1]308 tarihli
ve iki yüz on üç numaralý tezkire-i aliyye-i nezâret-penâhilerinde iþ‘âr buyurulmaðla keyfiyet komisyona lede'l-havale Kafkasya'da Kuban ahali-i Ýslâmiyesinden yirmi dört bin nüfusun aileleriyle beraber Memâlik-i Þâhâne'ye hicretlerine
Hükûmet-i Seniyyece esasen muvâfakat edilerek bunlardan dokuz bin yüz nüfusu
evvelce vürûd etmiþ ve mütebâkisinin üç seneye taksimen azîmetleri Rusya
Hükûmetince mukarrer olarak bir sülüsü olan beþ bin nüfusun müteheyyi’-i
hicret olduklarýndan bunlar için arazi tehyi’e ve ihzârý Rusya Sefâreti'nden iltimâs
olunduðu Hariciye Nezâret-i Celîlesi'nden iþ‘âr kýlýnmasý üzerine bunlarýn
Bingazi'de iskânlarý Meclis-i Hâss-ý Vükelâ kararýyla lede'l-istizân kendilerinin
memâlik-i baride ahalisinden bulunmalarý hasebiyle Bingazi'ye izâmlarý hâlinde
havasýyla imtizâc edememeleri melhûz bulunmasýna nazaran Samsun ve Sinob ve
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Sivas taraflarýnda kâin arazi-i hâliyede iskânlarý daha münasib ve oralarca ahali-i
müslimenin teksirini mûcib olacaðýndan ol vechile ifâ-yý muktezâsý husûsuna
irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurularak taraf-ý sâmî-i
Sadâret-penâhiden Hariciye Nezâret-i Celîlesi'ne teblið-i keyfiyet buyurulduðu ve
iþbu mahallerdeki arazi-i hâliye mikdârý telgrafla mahallerinden istilâm edilmekle alýnacak cevabda bildirileceði taraf-ý âlî-i nezâret-penâhilerinden fî 12 Teþrin-i
sâni sene [1]307 tarihinde bâ-tezkire iþ‘âr buyurulmuþ idüði kayden anlaþýlmýþ
olup fakat mahall-i mezkûredeki arazi-i hâliye mikdârýna dair komisyona henüz
bir tebligât vuku‘bulmamýþ olduðundan muhâcirîn-i Çerâkise-i merkûmenin
devletce kabulleri hâlinde ber-mûceb-i irâde-i seniyye oralara sevk ve iskânlarý
lâzým geleceðine nazaran evvel emirde mahall-i mezkûredeki arazi-i hâliye
mikdârýnýn bilinmesi ve bunlar gerçi Hazine-i celîleye bâr olmayacaklarýný metn-i
arzuhallerinde beyân ediyorlar ise de iki sene evvel hicret edip Konya ve Adana
cihetlerine gönderilen dokuz bin bu kadar nüfusun vekilleri de evvelce bu yolda
irâd-ý makâl eylediði halde Memâlik-i Þâhâne'ye gelir gelmez yer beðenmemekle
beraber tayinât ve malzeme-i sâire talebinde ýsrar ve bu bâbda bir çok müþkilât
izhârýyla el-yevm kendilerine Konya Vilâyetince tayinât itâsýyla bu yüzden
Hazine-i celîle masârýf-ý zâide ihtiyârýna mecbur olmakda olduðundan buralara
mahal kalmamak üzere devletce gösterilecek arazide iskân edeceklerine ve tayinât vesâire istemeyeceklerine dair kendilerinden teminât alýnmasý ve muhâcirîn-i
merkûmenin þu sûretle hicretleri kabul olundukdan ve zikr olunan mahallere
sevk ve iskânlarý kararlaþdýrýldýkdan sonra çünkü muhâcirîn-i Çerâkise'nin
Dersaâdet'de karaya çýkarýlmayarak doðrudan doðruya veyâhûd aktarma
sûretiyle mahall-i iskâniyelerine sevkleri muktezâ-yý irâde-i seniyyeden olmasý
cihetle nüfus-ý merkûme bir vapur istikrâsýyla binecekleri iskeleden doðruca zikr
olunan mahaller iskelelerine çýkmasý ve vapurun yevm-i hareketinin ücret-i
þehbenderinin bâ-telgraf komisyona bildirmesi husûslarý sevk ve iskânýn temin-i
hüsn-i cereyânýný müstelzim olacaðýndan ona göre icra-yý icabýyla neticesinin
komisyona inbâ buyurulmasý husûsunun cevaben taraf-ý âlî-i nezâret-penâhilerine arz ve izbârý komisyon-ý mezkûrdan bâ müzekkire ifade kýlýnmaðla ol bâbda
emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî Gurre-i Receb sene [1]310 ve fî 7 Kanûn-ý sâni sene [1]308
Umûm Muhâcirîn Komisyonu
Reisi nâmýna
[Mehmed Resmî]
*
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Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubi Kalemi
Aded: 2156

Huzur-ý Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Rusya'da Kuban Vilâyeti'nin Doline karyesinde meskûn bin yüz elli beþ
nüfus bir Çerkes kabilesinin Hazine-i celîleye bâr olmaksýzýn zîr-i cenâh-ý
müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye hicret ve dehâlet etmek arzusunda
bulunduðundan ve bunlarýn Hükûmet-i Seniyyece kabulleri zýmnýnda Rusya
Hükûmeti tarafýndan hicretlerine müsâade olunacaðýndan bahisle kabulleri
istidâsýný hâvî kabile-i mezkûre vekilleri tarafýndan huzur-ý âlî-i cenâb-ý
Sadâret-penâhilerine bi't-takdim havale buyurulan arzuhal üzerine Muhâcirîn
Komisyonu Riyâset-i Celîlesi'yle bi'l-muhâbere cevaben tevârüd edip leffen
takdim-i huzur-ý âlî-i vekâlet-penâhileri kýlýnan tezkire hulâsasýnda bunlar gerçi
Hazine-i celîleye bâr olmayacaklarýný ifade ediyorlar ise de iki sene evvel hicret
edip Konya ve Adana cihetlerine gönderilen dokuz bin bu kadar nüfusun vekilleri de evvelce bu yolda irâd-ý makâl eylediði halde ahîren Memâlik-i Þâhâne'ye
gelir gelmez yer beðenmemekle beraber tayinât ve malzeme-i sâire talebinde
ýsrar ve bu bâbda birçok müþkilât izhâr ile el-yevm kendilerine Konya
Vilâyetince tayinât itâsýyla bu yüzden Hazine-i celîle masârýf-ý zâide ihtiyârýna
mecbur olmakda olduðundan buralara mahal kalmamak üzere devletce gösterilecek arazide iskân edeceklerine ve tayinât vesâire istemeyeceklerine dair
kendilerinden teminât alýndýkdan ve þu sûretle hicretleri kabul olundukdan
sonra emr u fermân-ý hazret-i þehinþahi mantûk-ý âlîsine tevfikan bunlarýn
Dersaâdet'de karaya çýkarýlmayarak doðrudan doðruya veyâhûd aktarma
sûretiyle mahall-i iskâniyelerine sevkleri için nüfus-ý merkûme bir vapur
istikrâsýyla binecekleri iskeleden doðruca sevk olunacak mahaller iskelelerine
çýkmasý ve vapurun yevm-i hareketini ücret-i þehbenderinin birkaç gün evvel
bâ-telgraf komisyona bildirmesi husûslarý sevk ve iskânýn hüsn-i cereyânýný
müstelzim olacaðý ve teferruâtý gösterilmiþ ve sûret-i iþ‘âra nazaran iktizâsýnýn
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ifâsý merhûn-ý müsâade-i celîle-i hýdîv-i efhamileri bulunmuþ olmaðla ol bâbda
emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 9 Receb sene [1]310 ve fî 16 Kanûn-ý sâni sene [1]308
Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Rýfat
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
2362
Devletlü efendim hazretleri,
Rusya Devleti'nin Kuban Vilâyeti dahilinde Doline karyesi ahalisinden olup
zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý Saltanat-ý Seniyye'ye arz-ý dehâlet eden bin
yüz elli beþ nüfusu hâvî bir Çerkes kabilesinin Ankara Vilâyeti dahilinde vâki‘
arazi-i hâliyede iskânlarý hakkýnda Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nin tezkiresi
üzerine Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'dan tanzim olunan mazbata melfûflarýyla arz
ve takdim kýlýnmýþ olmaðla mündericâtý husûsunda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý âlîsi
infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý efendim.
Fî 8 Ramazan sene [1]310 ve fî 14 Mart sene [1]309
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
*
Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
7797
Rusya Devleti'nin Kuban Vilâyeti ahalisinden olup zîr-i cenâh-ý Saltanat-ý
Seniyye'ye dehâlet eden ve muhâceretlerine Rusya Hükûmetince müsâade olunacaðý beyân edilen bin yüz elli beþ nüfusu hâvî bir Çerkes kabilesinin memleketlerinden iskân olunacaklarý mahallere kadar masraflarýnýn kâffesi kendi-
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lerine aid olmak ve tayinât vesâir sûretle hazine-i devletden iâne talebinde
bulunmayýp hâne ve hayvanât ve edevât-ý zer‘iyyeleri dahi kendi taraflarýndan
inþâ ve tedârik edilmek üzere Ankara Vilâyeti'ndeki mevâki‘-i muharrerede
kâin arazi-i hâliyede müteferrik ve ahali-i kadîme ile karýþýk sûretde iskânlarýna müsâade olunmasý hakkýnda Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'dan kaleme alýnan
mazbatanýn takdimiyle istizâný hâvî resîde-i dest-i ta‘zîm olan fî 8 Ramazan
sene [1]310 tarihli ve 2362 numaralý tezkire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri
melfûfâtýyla manzûr-ý âlî buyuruldu ahali-i merkûmeden yirmi dört bin nüfus
zükûrun aileleriyle beraber Memâlik-i Þâhâne'ye muhâceret hakkýndaki
istidâlarýnýn is‘âfýna dair Meclis-i Vükelâ'dan kaleme alýnan fî 12
Cemâziyelâhire sene [1]307 tarihli mazbata-i ma‘rûza üzerine irâde ve beyân
buyurulup bâ tezkire-i husûsiye-i çâkeri fî 14 Cemâziyelâhire sene [1]307 tarihinde makam-ý fehâmet-ittisâm-ý sadâret-penâhilerine teblið kýlýnmýþ olduðu
üzere mukaddemâ Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret eden Çerkesler gibi
nüfus-ý merkûmenin dahi hükûmet tarafýndan irâe olunan mahallerde tavattun
etmeyip diledikleri yerlerde sâkin olmaða ve asker ve tekâlif-i sâireyi vermemeðe ve ahali-i kadîmeyi iz‘âc etmeðe kalkýþmak sûretiyle vesâir türlü bazý
müþkilât îkâ‘ etmeleri melhûz olmasýna ve bir de Rumeli muhâcirleri tamamýyla iskân edilmedikce haricden muhâcir kabulü câiz olamayacaðý gibi Rusya'da
nüfus-ý Ýslâmiye'nin mevcudiyetinden vakten mine'l-evkât devletce istifade
edileceði dahi derkâr bulunmasýna mebnî Rumeli muhâcirlerinin emr-i iskâný
resîde-i hadd-i hitâm oluncaya kadar ahali-i merkûmenin bu bâbdaki istidâlarýna sûret-i münasibede cevab itâsýyla iktifâ edilmesi muktezâ-yý irâde-i seniyye-i
cenâb-ý Hilâfet-penâhiden olarak tezkire-i ma‘rûza-i fahîmâneleri mazbata-i
melfûfe ve evrak-ý müteferri‘a ile beraber matviyyen iâde kýlýnmýþ olmaðla ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 16 Þevval sene [1]310 ve 21 Nisan sene [1]309 / [3 Mayýs 1893]
Serkâtib-i Hazret-i Þehriyâri
Süreyya
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Ý. HUS, 11/1310. L/56
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OSMANLI VÝLAYETLERÝNDEKÝ MUHACÝRLERÝN 1891 TARÝHÝ
ÝTÝBARÝYLE ÝSKÂN DURUMLARI
1891 tarihi itibariyle Diyarbekir, Mamuretülaziz, Halep, Ankara vilâyetleriyle
Ýzmid ve Çatalca sancaklarýndaki muhâcirlerin tümünün iskân edildiði,
bazý bölgelerde ise henüz misafir halde bulunanlarýn olduðuna
dair Sadâret makamýnýn Saraya sunduðu rapor

109

14 Temmuz 1893

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
3036
Ýskân için gönderilen muhâcirînin mikdârýyla bunlarýn ne kadarý iskân
edilip ne mikdârý iskân edilmemiþ olduðu icab eden vilâyât ve elviyeden suâl
olunarak alýnan ecvibe me’âllerine tanzim etdirilen cedvel manzûr-ý âlî buyurulmak için arz ve takdim kýlýnmýþ ve Diyarbekir, Mamuretülaziz, Halep,
Ankara vilâyetleriyle Ýzmid ve Çatalca sancaklarýndaki muhâcirîn kâmilen
iskân edilip fakat bazý mahallerde henüz iskân olunmamýþ muhâcirîn bulunduðu anlaþýlmasýyla muhâcirînin tûl-i müddet iskân olunmamasý merhamet-i
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi iktizâ-yý âlîsine muvâfýk olmayacaðýndan emr-i
iskânlarýnýn seri‘an icrasýyla keyfiyetin iþ‘ârý zýmnýnda tebligât ifâ olunmuþdur
efendim.
Fî 29 Zilhicce sene [1]310 fî 1 Temmuz sene [1]309 / [14 Temmuz 1893]
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad

*
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Vilâyât ve elviye-i þâhâneye gönderilen muhâcirînin mikdârýyla bunlardan ne kadarý
iskân edilmiþ ve ne mikdârý kalmýþ olduðunu mübeyyin defterdir.
Sevk olunan

Ýskân edilen

Derdest iskân
bulunan

Vilâyât ve livâ

Mülâhazat

Hüdavendigar

1592 hanede
7034 nüfus
henüz mürâcaat
etmemiþdir.

-

Edirne

3 Þubat
[1]308'de
Muhâcirîn
Komisyonu'na
gönderilen defter
mûcebince

Hâne Nüfus Hâne Nüfus Hâne Nüfus
41739 171057 41318 169283 421

-

-

-

2816

-

2542

-

274

Beyrut

-

12463

385

11908

-

555

Konya

-

450

-

450

-

-

Diyarbekir

-

8178

-

2346

-

5832

Ýþkodra

2104

-

2064

6464

40

-

Adana

10074 35260 10041 35189

33

71

Trabzon

500

27882 110997 200

1874

-

809

-

809

-

-

Mamuretülaziz

-

20735

-

20735

-

-

Ankara

-

3310

-

1651

-

1659

Manastýr

-

10859

-

10789

-

70

Suriye

-

1556

-

1556

-

-

Haleb

Ýskân olunamayanlar
müsâferet ve
çiftçilik sûretiyle
ikâmet
etmekdedir.
Kýrým meselesinden sonra vürûd
edenlerden
baþka.

127 nüfus
Musevidir.
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6975 24136 4920

6462 2055 7674

Selanik

4852 34660 2720 19572 2132 15088

Erzurum

-

29074

-

28815

-

259

Kastamonu

-

52958

-

51932

-

1026

Aydýn

-

58150

-

57259

-

891

Sivas

-

63336

-

58535

-

4801

Kosova

-

1557

-

1557

-

-

Çatalca

-

46463

-

46463

-

-

Ýzmid

7676 32169 5465 22440 2211 9729

Biga

Ýskân olunamayanlar
müsâfereten
vilâyetde ikâmet
etmekdedir.

[1]308 senesi
nihayetine kadar.
Sene-i merkûme
zarfýnda giden
849 Musevî dahi
iskân edilmiþ ve
iskân olunamayanlar
müsâfereten
ikâmet etmekde
bulunmuþdur.
Prizren
Sancaðý'nda 330
hâne iskân olunmuþ ve iskân
olunamayan 242
hâneden 108
hâne halký
ashâb-ý alâka
hânelerinde ve
34 hânesi açýkda
bulunmuþdur.
Üsküb
Sancaðý'nýn
hesabý mechul.

Biga Kazâsý'ndaki
muhâcirînin
mikdârý þüphelidir.
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KUBAN ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN ANKARA'DA ÝSKÂN EDÝLMELERÝ
Rus Ýmparatoru'nun Kafkasya seyahati esnasýnda kendisine Osmanlý topraklarýna göç etmek üzere baþvuran Çerkeslerle ilgili olarak Sadâret makamýna
yapýlan mürâcaata; önce Rumeli muhâcirleri bütünüyle iskân edilmedikçe
dýþardan göç kabul edilmeyeceði, Rusya'da bir Ýslâm nüfusunun
bulunmasýnýn yararlý olduðu, gelen muhâcirler ile yerli halk
arasýnda sürtüþmeler çýktýðý gibi düþüncelerle olumsuz
cevab verildiði halde sonradan mal varlýklarýný satarak
göçe hazýrlanmýþ olan belli sayýdaki Çerkes kafilelerine
yerli halkýn ihtiyacýndan fazla topraklarýn bulunduðu
Anadolu'da Müslüman nüfusun artmasýna katkýda
bulunacaklarýndan dolayý izin verildiði
25 Temmuz 1893

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþ Kitâbet Dairesi
Dersaâdet Rusya Sefâreti Baþtercümaný Mösyö Ývanof bugün daire-i kitâbete gelerek Rusya Ýmparatoru hazretlerinin iki sene evvel Kafkasya'ya
vuku‘bulan seyahati esna[sýn]da Kuban Vilâyeti ahali-i Ýslâmiye'sinin bir kýsmý
tarafýndan Memâlik-i Mahrûse-i Þâhânelerine muhâceret için müþârünileyh
imparator hazretlerinden istidâ-yý ruhsat olunmasý üzerine keyfiyet o vakit
Dersaâdet Sefâreti'ne lede'l-iþ‘âr sefâret cânibinden bu bâbda Bâb-ý Âlî'ye
vuku‘bulan mürâcaatda bunlarýn cümlesine birden yer bulunmak müte‘assir
olduðundan her kafile beþer bin kiþiden mürekkeb olmak üzere iki kafile olarak
iki senede hicret etmeleri lâzým geleceði hakkýnda verilen cevabýn sefâretce
Rusya Hükûmeti'ne iþ‘âr edilmesi üzerine birinci kafile olarak beþ bin kiþinin
emvâl ve emlâk ve hayvanlarýný fürûht ederek o vakitden beri hicrete müheyyâ
bulunduklarý halde henüz Bâb-ý Âlîce bu bâbda bir karar-ý kat‘î verilmediði ve
ahali-i merkûmenin bu sûretle hâl-i intizârda býrakýlmasý muvâfýk-ý merhamet
olmayacaðý cihetle bu bâbda bir an evvel bir karar ittihâzý lüzûmu Kafkasya
Valiliði ile Petersburg'dan sefârete iþ‘âr olunduðu ve Bâb-ý Âlî'ye mürâcaat
edildikde keyfiyet atebe-i ulyâ-yý mülûkânelerinden istizân edildiðinden þerefsudûr edecek emr u fermân-ý hümâyûn-ý hazret-i hilâfet-penâhîlerine intizâr
olunmakda olduðu cevabý verildiði mûmâileyh baþtercüman tarafýndan ifade ile
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nüfus-ý mezkûrenin hicretleri kabul olunacak ise mevsim-i þitâ hulûl etmeksizin
kendilerine bildirilmesi ve kabul olunmayacak olduðu halde yine mahallerinde
esbâb-ý tavattunlarýný istihsal eylemek üzere cevab-ý red itâsý cânib-i sefâret'den
istidâ olunduðunu ifade etmiþ olup bu bâbda olan ma‘lûmât-ý kuyûdiyeye
gelince mezkûr Kuban Vilâyeti ahalisinden zîr-i cenâh-ý saltanat-ý seniyyelerine
dehâlet eden ve muhâceretlerine Rusya Hükûmetince müsâade olunacaðýný
beyân eyleyen bin yüz elli beþ nüfusu þâmil bir Çerkes kabilesinin memleketlerinden mahall-i iskâniyeye kadar masraflarýnýn kâffesi kendilerine aid olmak
ve tayinât vesâir sûretle Hazine-i Devlet'den iâne talebinde bulunmayýp hâne ve
hayvanât ve edevât-ý zer‘iyyeleri dahi kendi taraflarýndan inþâ ve tedârik
edilmek üzere Ankara Vilâyeti'ndeki arazi-i hâliyede müteferrik ve ahali-i
kadîme ile karýþýk sûretde iskânlarýna müsâade olunmasý hakkýnda Meclis-i
Mahsûs-ý Vükelâ mazbatasýnýn leffiyle 8 Ramazan sene [1]310 tarihinde taraf-ý
Sadâret'den bâ-tezkire sebk eden istizân üzerine þeref-sâdýr olan Ýrâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhîleri hükm-i âlîsi vechile mukaddemâ Memâlik-i
Mahrûse-i Þâhânelerine hicret eden Çerkesler gibi nüfus-ý merkûmenin dahi
hükûmet tarafýndan irâe olunan mahallerde tavattun etmeyip diledikleri yerde
sâkin olmaða ve asker ve tekâlif-i sâireyi vermemeðe ve ahali-i kadîmeyi iz‘âc
etmeðe kalkýþmak sûretiyle vesâir türlü bazý müþkilât îkâ‘ etmeleri melhûz
olmasýna ve bir de Rumeli muhâcirleri tamamýyla iskân edilmedikce haricden
muhâcir kabulü câiz olamayacaðý gibi Rusya'da nüfus-ý Ýslâmiye'nin mevcudiyetinden vakten mine'l-evkât devletce istifade edileceði dahi derkâr bulunmasýna mebnî Rumeli muhâcirîninin emr-i iskâný resîde-i hadd-i hitâm oluncaya kadar ahali-i merkûmenin bu bâbdaki istidâlarýna sûret-i münasibede
cevab itâsýyla iktifâ edilmesi mezkûr tezkire ve evrak-ý müteferri‘anýn iâdesiyle
16 Þevval sene [1]310 tarihinde bâ-tezkire-i husûsiye taraf-ý Sadâret'e teblið
kýlýndýðý ve ahîren 18 Zilhicce sene [1]310 tarihli tezkire-i Sadâret'le atebe-i
ulyâ-yý mülûkânelerine arz ve takdim kýlýnan Meclis-i Vükelâ mazbatasýnda
Kuban Vilâyeti ahalisinden ve Çerkes kabâilinden bin hâne halký hayvanât
vesâirelerini satarak Memâlik-i Þâhânelerine hicretlerine müsâade buyurulmasýný istidâ eylemiþ ve bunlar gelecek sene bu mevsimde ve iki kafile olarak
kendi masraflarýyla gelmek ve Hükûmet-i Seniyyelerinden hiçbir masraf taleb
etmemek üzere sened dahi vermiþ olduklarýndan ve Anadolu'da ahali-i mahalliyenin ihtiyacýndan fazla arazi-i vâsi‘a mevcud olarak muhâcirîn-i merkûmenin
iskâný nüfus-ý Ýslâmiye'nin tekessür ve terakkisiyle maddî ve manevî muhas-
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senâtý istilzâm edeceðinden þimdilik mezkûr bin hâne halkýnýn ahali-i kadîme
ile muhtelit bir sûretde mahall-i münasibede müteferrikan iskânlarý münasib
görüldüðü arz ve beyân olunarak usûl ve emsâli vechile Rusya Devleti nezdinde
teþebbüsât-ý lâzýme icrasý istizân kýlýndýðý ve mârru'l-arz tezkire-i Sadâret ile
melfûflarýnýn cevablý ma‘rûzât miyânýnda Daire-i Kitâbet'de bulunduðu
ma‘rûzdur.
11 Muharrem sene [1]311 / [25 Temmuz 1893]

Abd-i memlûklarý
Süreyya
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Y. PRK. BÞK, 32/18
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BERGAMA KAZÂSI KINIK KASABASI'NDA ÝSKÂN EDÝLEN ÇERKES
MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN AYRI BÝR KÖY TEÞKÝLÝ
Aydýn Vilâyeti Bergama Kazasý’na baðlý Kýnýk kasabasýnda iskân olunan
Çerkes muhâcirler için idarî ve askerî kolaylýk saðlanmasý amacýyla
Hamidiye adýyla yeni bir köy kurulmasý

111

15 Mayýs 1895

Þûrâ-yý Devlet
Tanzimat Dairesi
Aded
301
Bergama Kazâsý'na tâbi nevâhi-i Bergama nahiyesinin Kýnýk kasabasýnda
iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes muhâcirlerinin muâmelât-ý mülkiye ve
askeriyeleri kasaba-i mezkûrenin Aþaðý mahallesi meyânýnda ifâ edilmekde ise
de bu sûret dâî-i müþkilât olmakda bulunduðundan bunlarýn tefrik-i
muâmelâtýyla nâm-ý nâmî-i hazret-i cihân-bânîye mensub olmak üzere yeniden
bir karye teþkili hakkýnda Aydýn Vilâyeti'nden vârid olan tahrirâtýn takdim
kýlýndýðý beyânýyla ifâ-yý muktezâsý istizânýna dair Dahiliye Nezâreti'nin Þûrâ-yý
Devlet'e havale buyurulan 29 Zilhicce sene [1]312 tarihli ve bin yüz doksan iki
numralý tezkiresi Dahiliye Dairesi'nde kýrâet ve makam-ý vâlâ-yý Seraskerî'den
istifsâr-ý mütâlaa olundu.
Alýnan cevaba nazaran kasaba-i mezkûrede iskân edilmiþ olan Çerkes
muhâcirlerinin mürekkeb olduðu altmýþ hânenin nâm-ý nâmî-i hazret-i
Padiþahiye izâfeten ayrýca bir mahal itibar edilmesi muâmelât-ý askeriyece
fevka'l-gâye mûceb-i suhûlet olacaðý anlaþýlmýþ olduðundan bi'l-istizân þerefsâdýr olacak irâde-i seniyye-i hazret-i Padiþahî mûceb-i âlîsince zikr olunan
Çerkes muhâcirlerinin Kýnýk kasabasýndan tefrik-i muâmelâtýyla Hamidiye
nâm-ý âlîsiyle bir karye teþkili zýmnýnda muâmelât-ý muktezîyenin ifâsý için
vilâyet-i mezkûre ile Sicill-i Nüfus Ýdare-i Umûmiyesi'ne tebligât icrasýnýn
Dahiliye Nezâreti'ne havalesi ve makam-ý vâlâ-yý Seraskerî ile Maliye ve
Defter-i Hakanî nezâretlerine ma‘lûmât itâsý tezekkür kýlýndý.
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Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî 27 Þevval sene [1]312 ve fî 10 Nisan sene [1]311
Þûrâ-yý Devlet
Dahiliye Dairesi Reisi Akif
ve diðer azâlarýn isim ve mühürleri
2993
Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nin miyâne-i bendegânemizde kýrâet ve
mütâlaa olunan iþbu mazbatasýnda gösterildiði vechile Aydýn Vilâyeti'nde
Bergama Kazâsý'na tâbi nevâhi-i Bergama Nahiyesi'nde Kýnýk kasabasýnýn
Aþaðý mahallesinde iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes muhâcirlerinin
muâmelât-ý mülkiye ve askeriyece mûceb-i suhûlet olmak üzere Kýnýk
kasabasýndan tefrik-i muâmelâtýyla Hamidiye nâmýyla müceddeden bir karye
teþkili meclis-i çâkerânemizce dahi tezekkür ve tensib edilmiþ ise de ol bâbda
ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 6 Zilkâde sene [1]312 / fî 19 Nisan sene [1]311
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
ve Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ âzâlarýnýn
mühürleri
*
Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
2993
Atûfetli efendim hazretleri,
Aydýn Vilâyeti'nde Bergama Kazâsý'na tâbi nevâhi-i Bergama Nahiyesi'nde
Kýnýk kasabasýnýn Aþaðý mahallesinde iskân olunan elli sekiz hâne Çerkes
muhâcirlerinin mezkûr Kýnýk kasabasýndan tefrik-i muâmelâtýyla Hamidiye
nâmýyla müceddeden bir karye teþkili hakkýnda Þûrâ-yý Devlet Dahiliye
Dairesi'nin Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'dan müzeyyel mazbatasý leffen arz ve
takdim kýlýnmaðla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý cenâb-ý
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Hilâfet-penâhî þeref-müteallik buyrulur ise mantûk-ý münîfi infâz edileceði
beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.
Fî 6 Zilkâde sene [1]312 / fî 19 Nisan sene [1]311
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem
Cevad
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup Þûrâ-yý Devlet'in Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'dan
müzeyyel mazbatasýyla beraber manzûr-ý âlî buyurulan iþbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhîleri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî
þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 20 Zilkâde sene [1]312 ve fî 3 Mayýs sene [1]311 / [15 Mayýs 1895]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Tahsin

510

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

18:28

Page 511

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

511

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

18:29

Page 512

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Ý. DH, 1322/1312. Za/17
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ÝSTANBUL KAVAK'A GELEN ÇERKES MUHACÝRLERÝN ÝZMÝT'TEN
ANKARA'YA GÖNDERÝLDÝKLERÝ
Rusya'nýn Kuban Vilâyeti'nden Osmanlý topraklarýna göç istekleri kabul edilen
Çerkes muhâcirlerinin Rus vapuruyla Ýstanbul Kavak'a geldikleri ve oradan
doðruca Ýzmit'e gönderilerek iskânlarý için kararlaþtýrýlan
Ankara'ya doðru yola çýkarýldýklarý

112

17 Eylül 1895

Bâb-ý Âlî
Daire-i Umûr-ý Dahiliye
Mektubî Kalemi
Aded: 28
Rusya'nýn Kuban Vilâyeti'nden Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i þâhâne'ye
hicret istidâ eden ve kabul-i muhâceretleri husûsuna bi'l-istizân 3 Teþrin-i evvel
[1]310 tarihinde Ýrâde-i Seniyye-i cenâb-ý Padiþahî þeref-müteallik buyurulduðu
makam-ý celîl-i Sadâret-i Uzmâ'dan iþ‘âr kýlýnan Çerkes muhâcirlerinden bin iki
yüz otuz sekiz nüfus bu kere Rusya vapuruyla Kavak'a vürûd ederek memûr-ý
mahsûs izâmýyla ve geldikleri vapur ile doðrudan doðruya Ýzmid'e gönderilmiþ
ve mahall-i iskânlarý olan Ankara Vilâyeti'ne sevkleri zýmnýnda yanlarýna
memûrîn-i lâzýme terfîk olunduðu gibi tedârik olunan tren-i mahsûs ile yarýn
saat on birde Ankara'ya müteveccihen Ýzmid'den hareket etdirilmeleri dahi
musammem bulunmuþ olduðunun arzýna müsâra‘at kýlýndý.
Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
27 Rebîülevvel sene [1]313 ve fî 5 Eylül [1]311 / [17 Eylül 1895]

Nâzýr-ý Umûr-ý Dahiliye
Rýfat
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BÝGA'DA RUMELÝ VE KAFKAS MUHACÝRLERÝ ÝÇÝN KURULAN KÖYLER
Rumeli ve Kafkasya'dan gelerek Biga'da iskân edilen muhâcirler için kurulan
köylerin isimlerini gösterir defter
6 Ocak 1896

113

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
Aded: 1713
Atûfetli efendim hazretleri;
Rumeli ve Kafkasya'dan hicretle Biga kazâsýnda iskân edilmiþ olan beþ bin
iki yüz kýrk hanede yirmi bir bin beþ yüz yetmiþ yedi nüfusun teþkil eyledikleri
yetmiþ aded kurânýn melfûf defterde muharrer isimleriyle tevsîmiyle muâmele-i
müteferri‘asýnýn icrasý husûsuna dair Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Dairesi'nin mazbatasý melfûfuyla arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý münîfi
infâz edileceði beyânýyla tezkire-i senâveri terkîm kýlýndý efendim.
Fî 16 Receb sene [1]313 ve fî 21 Kanûn-ý evvel sene [1]311
Sadrâzam
Rýfat
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Resîde-i dest-i ta‘zîm olup melfûfuyla manzûr-ý âlî olan iþbu tezkire-i sâmiye-i
Sadâret-penâhileri üzerine mûcebince irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhi
þeref-müteallik buyurulmuþ olmaðla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'lemrindir.
Fî 20 Receb sene [1]313 ve fî 25 Kanûn-ý evvel sene [1]311 / [6 Ocak 1896]
Serkâtib-i hazret-i þehriyâri
Tahsin
*
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Hâne

516

Nüfus

Esâmî-i Kurâ

252
28
32
49
25
32
79
54
110

925
122
161
177
106
155
316
245
551

Biga Kasabasý'nda Hamidiye Mahallesi
Okcular karyesi
Emþe karyesi
Katrancý karyesi
Kapanbeleni karyesi
Sarýkaya karyesi
Akyaprak karyesi
Ýskender karyesi
Gemicikýrý karyesi

74
102
59
80
63
32
94
81
170
186
49
59
63
80
100
57
183
63
210

269
511
245
427
310
130
433
411
680
718
171
266
218
289
411
239
745
332
640

29
114
79
36
93
52

90
360
371
131
303
148

Hodan karyesi
Mansûriye karyesi
Arabçeþme karyesi
Ýbkaiye karyesi
Çeltik karyesi
Kazmalý karyesi
Kozçeþme karyesi
Servi karyesi
Feyziye karyesi
Hamidiye karyesi
Çelikgürü karyesi
Kayapýnar karyesi
Hacýhüseyinyaylasý karyesi
Adliye karyesi
Göktepe karyesi
Karacaali karyesi
Balýklýçeþme karyesi
Ýrfaniye karyesi
Gülec karyesi
Dimetoka'da Teþvikiye Mahallesi
Sultaniye karyesi
Orhaniye karyesi
Hikmetiye karyesi
Ýkmaliye karyesi
Kýrlangýç karyesi
Çifteçeþmeler karyesi
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121

593

Hýfzýye karyesi

52
75
42
71

189
311
253
329

Yenimahalle karyesi
Filibeliler karyesi
Osmaniye karyesi
Teþvikiye karyesi

122

733

Maksudiye karyesi

94
114
35
52
103
19
72
23
44
25
36
74
30
91
121
38
104
60
46
34
27
55
23
103
65
46
200
96

571
387
120
196
478
100
143
90
195
116
164
395
146
382
573
164
492
257
154
168
127
219
146
500
315
262
469

Tevfikiye karyesi
Ýhsaniye karyesi
Þakirbeyçiftliði karyesi
Elmalý karyesi
Bosna karyesi
Yakacýklý Çiftliði karyesi
Hasanbey Çiftliði karyesi
Sazoba karyesi
Arabaalaný karyesi
Abdiaðaçiftliði karyesi
Danapýnarý karyesi
Dikmen karyesi
Sarýsývat karyesi
Doðca karyesi
Kocayayla karyesi
Ahlatlýburun karyesi
Gölcük karyesi
Terzialaný karyesi
Uzunalan karyesi
Derendi karyesi
Hacýlar karyesi
Maltepe karyesi
Asmalý karyesi
Bozgune karyesi
Bostandere karyesi
Ýlyasaðaçiftliði karyesi
Lofça karyesi
Boyköy karyesi
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114

ÝZMÝT'E NAKLEDÝLMESÝ DÜÞÜNÜLEN ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN
SURÝYE'YE GÖNDERÝLMELERÝ
Ýstanbul Kavak Ýskelesi'nden Ýzmit'e nakilleri düþünülen Çerkes muhâcirlerinin,
Ýzmit civarýnda yeterli yer kalmadýðýndan, iskân edilmek üzere Suriye
sahillerine gönderilmesinin uygun görüldüðü
28 Ekim 1896

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
5612
Memâlik-i Þâhâne'ye hicretlerine müsâade-i seniyye þâyân buyurulmuþ olan
iki bin beþ yüz nefer muhâcirîn-i Çerâkise'nin Ýzmid'e nakilleri için yarýn sabah
Kavak'a bir vapur gönderilmesi Bahriye Nezâret-i Celîlesi'ne yazýlmýþ ve bunlarý sevk için bir memûr dahi tayin edilmiþ olduðu Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nden arz ve izbâr kýlýnmýþ olup halbuki Ýzmid cihetlerinde muhâcirîn-i
Çerâkise iskânýna kâfi yer olmadýðý ve o havâli kâmilen mutasarrýflarý ellerinde
bulunan arazi-i mamureden ibaret idüði cihetle muhâcirîn-i merkûmenin
seri‘an derhal Karadeniz Boðazý'nda vapurlara aktarma edilerek Suriye
taraflarýnda iskân olunmak üzere hemen o sevâhile izâm edilmeleri ve bir yandan da bunlara kâfi arazi tehyi’esi ve esbâb-ý istirahatlarýnýn tamamen istikmâli
hakkýnda Suriye Vilâyeti'ne telgrafla evâmir-i seri‘a-i kat‘iyye itâ olunmasý
þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî mantûk-ý celîlinden olmaðla, ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 21 Cemâziyelevvel sene [1]314 ve fî 16 Teþrin-i evvel sene [1]312 / [28
Ekim 1896]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Tahsin
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115

ANKARA'DA ÝSKÂN EDÝLEN DAÐISTAN MUHACÝRLERÝNÝN HAVASI
VE ARAZÝSÝ DAHA UYGUN OLAN YAYLA TARAFINA NAKÝL ÝSTEKLERÝ
Ankara'da Hazine-i Hâssa'ya aid Beylikahýrý adý verilen yerde Padiþah tarafýndan yerleþtirilmeleri kararlaþtýrýlan Daðýstan muhâcirlerinin havasý ve arazisi daha uygun diye gitmek istedikleri Yayla mevki‘inde ise yeterli su
bulunmadýðýndan, Çapul adý verilen yerde iskân edilebilmeleri için
büyük kýsmý milli emlâk hududu içinde kalan bu arazinin
hükûmete mürâcaat edilerek tahsis yapýlabileceði
7 Haziran 1898

Hazine-i Hâssa-i Þâhâne
Tahrirât Kalemi
1778/7
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Ankara Vilâyeti'nde kâin emlâk-ý hümâyûndan Beylikahýr nâm mahalde emr-i
tavtîn ve iskânlarýnýn icrasý muktezâ-yý irâde-i seniyye-i cenâb-ý Padiþahî'den
bulunan yüz nüfus Daðýstan muhâcirleri için karye ittihâz olunacak mevki‘in
emlâk-ý seniyye haricinde bulunduðu cihetle bunlarýn iskânlarý icra olunamadýðýndan diðer münasib mahalde tavtînleri esbâbýnýn istikmâli istirhamýnda
bulunduklarý beyân-ý sâmisiyle bu bâbdaki ma‘lûmat ve mütâlaanýn iþ‘ârý 13
Mayýs sene [1]314 tarihli ve on dört numaralý tezkire-i aliyye-i dâverânelerinde
izbâr buyurulmuþdur.
Muhâcirîn-i merkûmenin bâ-irâde-i seniyye-i mülûkâne kendilerine tahsis
kýlýnan emlâk-ý hümâyûndan mezkûr Beylikahýr karyesindeki arazi kuvve-i
inbâtiyesi matlûb derecede olmadýðýndan ve havasý gayr-ý mutedil bulunduðundan dolayý arzu etmemeleri ve ahîren karye teþkiline elveriþli olduðu beyânýyla
tahsis ve irâesini taleb ve ifade eyledikleri Yayla mevki‘inde ise kifâyet edecek
kadar su olmamasý hasebiyle emr-i iskânlarý mümkün olmadýðý gibi bilâhare
muhâcirîn-i merkûmenin Çapul nâm mahaldeki arazide iskânlarý takarrür etmiþ
ise de iþbu mahallin dahi kýsm-ý âzamýnýn emlâk-ý hümâyûn hududu haricinde
bulunduðu ahîren tebeyyün etdiði cihetle bunlar bittabi‘ iskân edilemeyerek
hudud haricinde olan kýsm-ý mezkûr için hükûmete mürâcaat eylemeleri icab
edeceði kendilerine tefhîm olunduðu ol bâbda mukaddemâ cereyân eden
muhâbere ve muâmele evrakýnýn mütâlaasýndan anlaþýlmýþ olmaðýn, ol bâbda.
17 Muharrem sene [1]316 / 26 Mayýs sene [1]314 / [7 Haziran 1898]
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REVAN VE DAÐISTAN'DAN GELEN MUHACÝRLERÝN BÝTLÝS VE SÝÝRT
VÝLÂYETLERÝ ÝLE MUÞ OVASI VE NEMRUT DAÐI CÝVARINDA
ÝSKÂNLARI
Rusya'nýn Revan Sancaðý'na baðlý Cibayetdere köyü halký ile Daðýstan'dan
gelen muhâcirlerin Bitlis Vilâyeti bölgesinde Muþ Ovasý ile Siirt Vilâyeti ve
Nemrut Daðý civarýnda ne þekilde yerleþtirilecekleri

116

22 Aðustos 1901

Bâb-ý Âlî
Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1434
Atûfetli efendim hazretleri,
Rusya'nýn Revan Sancaðý'na tâbi Cibayetdere karyesiyle Daðýstan'dan gelen
muhâcirînin Bitlis Vilâyeti'nde sûret-i iskânlarý hakkýnda Dahiliye Nezâret-i
Celîlesi'nden vârid olan tezkireler Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da lede'l-mütâlaa
cereyân eden müzâkerâtýn neticesini mutazammýn kaleme alýnan mazbata
melfûflarýyla arz ve takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý münîfi
infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]319 / fî 8 Aðustos sene [1]317
Sadrâzam
Rýfat
Bâb-ý Âlî
Meclis-i Mahsûs
1434

*

Rusya'nýn Revan Sancaðý'na tâbi Cibayetdere karyesiyle Daðýstan'dan gelen
muhâcirînin nerelerde iskâný münasib olacaðýna dair Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý'ndan ve Bitlis Vilâyeti'nden cevaben
vuku‘bulan iþ‘ârâtdan bahisle istifsâr-ý muâmeleyi ve bazý ifadeyi hâvî Dahiliye
Nezâreti'nden vârid olup miyâne-i bendegânemizde kýrâet olunan üç kýt‘a
tezkire me’âllerinden müstebân olduðu vechile Muþ Ovasý'nda bâ-irâde-i
seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî derdest iskân olan otuz üç hâneye tefrik ve
525
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tahsis olunacak elliþer dönüm araziden mâadâ zikrolunan ovada da iki yüz kýrk
dört hâne muhâcirînin daha iskâný mümkün bulunduðu ve mutî‘ ve mümted
olan Muþ Ovasý ahalisiyle muhâcirîn beyninde hüsn-i muâþeret husûle geleceði
gibi Siird'e merbût Ýrve Kazâsý dahilinde dahi beþ bin yedi yüz kýrk dokuz
dönüm ve Nemrud Cebeli'nden dahi yirmi hânelik ziraatden mu‘attal ve mahlûl
olan münbit ve mahsuldâr arazi olup buralarda muhâcirîn iskâný devletce
mûcib-i menfaat olacaðý iþ‘ârât-ý mahalliyeden anlaþýldýðýndan bahisle icra-yý
icabý dermiyân kýlýnmýþ ve komisyon-ý âlî birinci azâlýðýnýn tezkiresinde muharrer mütâlaa vechile mahall-i mezkûrede ve husûsan Muþ Ovasý'nda muhâcir
iskânýnýn devletce hâsýl edeceði fâide müstaðnî-i bahs ve tezkâr bulunmuþ olup
þu kadar ki Dahiliye Nezâreti'nin iþ‘âr-ý vâki‘i üzere zikrolunan yerlere buradan
muhâcir izâmý masârýf-ý zâide ve müþkilâtý mûcib olacaðýndan arazi-i hâliye-i
merkûmenin kurb ve münasebeti cihetiyle Rusya'dan gelecek muhâcirînin îvâ
ve iskânýna be-tahsis ve el-yevm kendilerinin Memâlik-i Mahrûsa-i hazret-i
Hilâfet-penâhîde iskânlarý istidâsýnda bulunmakda olan sâlifü'l-beyân
Cibayetdere ve Daðýstan muhâcirlerinin zikrolunan yerlerde îvâ ve iskânlarý ve
bunlarýn tavtînlerine deðin iâþeleriyle iskânlarý masârýfý için muktezî mebâliðin
dahi muhâcirîn masârýfýna karþýlýk ittihâz olunan pul hâsýlatýndan tesviyesi zýmnýnda ifâ-yý muktezîyâtýnýn Dahiliye Nezâreti'ne havalesi bi't-tezekkür mezkûr
tezkireler takýmýyla leffen arz ve takdim olundu ise de ol bâbda ve kâtýbe-i
ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr efendimizindir.
Fî 7 Cemâziyelevvel sene [1]319 / fî 8 Aðustos sene [1]317 / [22 Aðustos
1901]

Sadrâzam
Halil Rýfat
ve Meclis-i Mahsûs'un diðer azâlarýnýn mühürleri
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Y. A. RES, 114/7_1, 2
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SÝVAS, AMASYA, TOKAT'TA ÝSKÂN EDÝLMÝÞ VE ERZURUM
SINIRINDA KARANTÝNADA BEKLETÝLEN MUHACÝRLER
ARASINDA ERMENÝ ASILLI KÝMSENÝN BULUNMADIÐI
Sivas Vilâyeti'nde bulunanlar ile Çeçenlerin Þeyh Þâmil kabilesine mensup
olup da Amasya ve Tokat'ta iskân edilen muhâcirler ile Daðýstan'ýn Grozni
Vilâyeti'nden gelen muhâcirlerden karantinada bekletilenler arasýnda
herhangi bir Ermeninin bulunmadýðýna dair 4. Ordu Müþiriyeti'nden
Yýldýz Sarayý'na çekilen telgraf

117

28 Eylül 1901

Dördüncü Ordu-yý Hümâyûn Müþiriyeti'nden þifre
Cevab fî 13 Eylül sene [1]317.
Sivas Vilâyeti'ne evvelce vürûd eden muhâcirîn-i Ýslâmiye ekseriyetle
Amasya ve bir mikdâr da Tokad sancaklarýna iskân etdirilerek sâye-i hazret-i
Hilâfet-penâhîde teþkil olunan kurâlarý ve kendilerine aid hâne ve meskenleri
bir tarafdan yapýlmakda olup bu muhâcirînin umûmen Þeyh Þâmil takýmýndan
ve Çeçen kabilesinden olduklarý ve cümlesi Hanefiyü'l-mezheb bulunduklarý
gibi mu’ahharan vürûd edenler dahi bunlar gibi olup hatta merkez-i vilâyete
gelmiþ muhâcirler miyânýnda tarikât-ý Kadiriye müntesibleri dahi bulunduðu
bir kaç defalar Mur Ali Baba dergâh-ý þerîfinde icra eyledikleri âyîn-i tarikâtdan anlaþýldýðý velhâsýl gerek Erzurum ve Trabzon vilâyetlerinin ve gerek
makam-ý aidînin iþ‘ârâtýyla ve gerekse Þam, Konya, Ankara gibi vilâyât-ý þâhâneye sevk edilerek oralarda iklimin âb u havasýyla imtizâc edememek bahânesiyle Sivas Vilâyeti'ne gelmiþ olan muhâcirînin cümlesi Kur’an-ý Kerîm tilâvet ve
edâ-yý ferâiz-i hamseye muvâzabet üzre bulunduklarý ve isimleri ve aile esmâsý
cümleten esâmî-i Ýslâmiye olduðu ve bunlar miyânýnda Ermeni milletinden bir
ferd bulunmadýðý ve Erzurum Vilâyeti dahilinde hudud-ý Hakanî'de bizim
Kötek kordonundan þimdiye kadar vilâyetin iþ‘ârýyla kabul ve imrâr olunan
muhâcirîn dahi yüz hâneden ibaret olup bundan baþka el-yevm mezkûr Kötek
kapýsýnda mevcud ve kýrk hanede zükûr ve inâs yüz elli nüfusdan ibaret olan
muhâcirlere de Rusya'daki hayvan hastalýðýndan dolayý karantina bekledilmekde olup karantina müddetlerinin ikmâlinde masârýf-ý râhiyeleri
belediye tarafýndan verilmek ve ma‘rûz vilâyetlerden birisine sevk edilmek
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üzere diðerleri misüllü Erzurum Vilâyeti'nin iþ‘ârý vechile kabul ve imrâr olunacaðý ve mezkûr yüz kýrk hâne muhâcirînin mecmû‘u Daðýstan'ýn Gurozni
Vilâyeti'ne mensub ve umûmen Ýslâm olup içlerinde katiyyen Ermeni bulunmadýðý kumandanlýklardan ve iþ‘ârý icab edenlerden alýnan jurnallerden münfehim olduðu ve Ordu-yý Hümâyûnlarýnca bundan baþka ma‘lûmât olmayýp
ba‘demâ takib ve tahkikâtdan geri durulmayacaðýndan alýnacak ma‘lûmâtýn
arz-ý hâk-i pây-i ulyâ kýlýnacaðý mübârek atebe-i ulyâ-yý hazret-i veliyyü'nnimet-i akdesîye ferþ-ruy-ý sadâkat ve ubûdiyyetle arzýna cür’et kýlýndý, ol
bâbda.
Fî 14 Cemâziyelâhir sene [1]319 ve fî 15 Eylül sene [1]317 / [28 Eylül 1901]
Müþir
Mehmed Zeki
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ÇERKES MUHACÝRLERÝN SURÝYE VÝLAYETÝ'NE YERLEÞTÝRÝLME
ÝSTEKLERÝNÝN YOL MASRAFLARINI ÖDEMELERÝ ÞARTIYLA KABUL
EDÝLEBÝLECEÐÝ
Pasinlerdeki Çerkes muhâcirlerin iskânlarý için kararlaþtýrýlan Van ve Bitlis
vilâyetlerine deðil de boþ yerlerin bulunduðu Suriye Vilâyeti'ne yerleþtirilme
isteklerinin, sonradan fikir deðiþtirme ihtimalleri göz önüne alýnarak
yol masraflarý kendilerince karþýlanmasý hâlinde kabul edileceði

118

12 Eylül 1902

Telgrafnâme
Makam-ý Sadâret-i uzmâ'ya, sûreti Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti'ne
Yedi yüz hâne halkýyla beraber dîn-i mübîn-i Ýslâmiyemizi muhâfazaten
hicretle hâk-i pây-i merâhim-ihtiva-yý hazret-i Padiþahîye iltica ederek dokuz
mâhdan beri Pasinler'de periþan bir halde iskân edilmekdeyiz. Dört aydýr tayi nâtýmýz kat‘ olunduðundan bir takým çoluk çocuðumuz açlýkdan telef olduklarý
gibi bir takýmý da keyifsizdirler. Suriye Vilâyeti'nde hâlî olan harabeye muhâcirlerimizi iskân etdirilmek üzere valisi tarafýndan istenilmekde isek de bura valisinin Bitlis'e gitmekliðimizi ýsrar ediyor, taallukâtýmýzýn umûmu Suriye
dahilinde olduðundan fukara kullarýnýn dahi behemehâl vilâyet-i mezbûreye
izâmýmýza irâde buyurulmasý ile sefâlet ve periþaniyetden tahlisimiz Ýslâmiyet
ve adalet nâmýna istirham eyleriz efendim.
Fî 4 Aðustos sene [1]318
Çerkes Muhâcirîninden
Kýrým Sultan
*
Huzur-ý âlî-yi Hazret-i Sadâret-penâhî’ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Yedi yüz hâne halkýyla beraber zîr-i cenâh-ý müstelzimü'l-felâh-ý hazret-i
Hilâfet-penâhî’ye iltica eylediklerinden ve dokuz mâhdan beri Pasinler'de
iskânlarýnýn icra olunmamasýndan dolayý periþan bir halde kaldýklarýndan
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vesâireden bahisle Suriye Vilâyeti'nde hâlî olan mahallere izâmlarýyla tavtînleri
esbâbýnýn istikmâli muhâcirîn-i merkûme nâmýna muhâcirîn-i Çerâkiseden
Kýrým Sultan imzasýyla Erzurum'dan keþîde kýlýnýp komisyona havale buyurulan
telgrafnâme mezkûr imza ile ayný me’âlde komisyona gelen bir telgrafnâme ile
beraber mütâlaa olundu.
Ýþbu Muhâcirîn Komisyonu'nca civariyet hasebiyle Van ve Bitlis vilâyetlerine sevk olunarak oralarda tavtînleri tensib kýlýnmýþ ve bu vecihle Erzurum'a
dahi iþ‘âr olunmuþ idi. Bu esnada muhâcirîn-i merkûme Suriye'ye vekiller göndererek mahall-i iskân taharrî eylemeleri üzerine Suriye Vilâyeti'nden bu bâbda
komisyona bâdî-i emirde ma‘lûmât verilmeyip hemen Aclun Kazâsý'nda bazý
arazide iskânlarý kâbil olacaðý vekillere ba‘de't-tefhîm Suriye'ye sevkleri için
Erzurum'a yazýlmasý keyfiyeti bâ-telgraf komisyona iþ‘âr olunmuþ ve bu yolda
Erzurum'a dahi telgraf gönderilmiþ olmasýna mebnî Erzurum Vilâyeti'nden
istizân-ý keyfiyet olunmuþdur. Maahâza bunlarýn Suriye'ye sevkleri hayli masrafa mütevakkýf olacaðý ve Suriyece gördükleri teshil-i kabule mebnî komisyonca tertib olunan mahalle tabiî gitmek istemeyecekleri karîne-i halden ve
emsâlinden ma‘lûm bulunduðu hasebiyle vapur navullarýný vesâir masârýf-ý
seferiyelerini kendileri kâmilen tesviye eyledikleri halde idare-i mahsûsadan
vapur isticâr ve sevk edilerek bir yerde tevakkuf etmeksizin doðruca Beyrut'a
sevk olunabileceklerinin ve bu muâmeleye muvâfakat eylemedikleri halde
evvelce tertib olunan vilâyetlerde iskânlarý lâzým geleceðinin Erzurum
Vilâyeti'ne beyân ve iþ‘ârý münasib görülmekde ve iskânlarý lâzým geleceði
Erzurum Vilâyeti'ne yazýlmýþ ve mukaddemâ Bursa'ya sevk olunup Suriye'ye
izâmlarýný musýrran istidâ eden Çerkesler hakkýnda dahi aynýyla muâmele
edilmesine nazaran muvâfýk-ý emsâl olmakda bulunmuþ idüðinin istizân-ý keyfiyete ictisâr ve telgrafnâme-i mezkûr iâdeten takdim ve tisyâr kýlýnmaðýn ol
bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 8 Cemâziyelâhir sene [1]320 ve fî 28 Aðustos sene [1]318 / [12 Eylül 1902]
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azâsý
Rýza
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119

ÇERKESLERÝN KABARTAY KOLUNDAN 1480 KÝÞÝNÝN OSMANLI
TOPRAKLARINA GÖÇE HAZIRLANDIKLARI
Rusya'daki Çerkeslerin Kabartay kolundan 1480 kiþinin kendilerini tamamen
göçe hazýrladýklarýndan bahisle gerekli izni aldýðý takdirde Ýstanbul'da otel
odasýndan hemþerilerine haber vermek için döneceðini dile getiren
Talustan adlý kiþinin dilekçesi
Ekim 1902

Muhâcirin-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý Cânib-i Âlîsi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Kafkasya ahalî-i Ýslâmiyesi'nin ve bâ-husûs Çerkeslerin hicretlerine Rusya
Hükûmeti tarafýndan müsâade olunmamakda iken bunlarýn sûret-i hicretleri
hakkýndaki irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî'nin þeref-müteallik buyurulmasý akîbinde "Ümid ettiðiniz gibi eðer Hükûmet-i Seniyye sizi kabul edecek
olur ise Rusya Hükûmeti pasaportunuzu vermeðe hazýrdýr." denilerek resmen
müsâade gösterilmesi Rusya Hükûmetince hicretimiz arzu olunduðundan nâþi
olmayýp belki Hükûmet-i Seniyyece kabul ve tecviz buyurulmayarak ümidimiz
kesilip tekâlif-i þâkka tahmiline fýrsat bulacaðý zann u zehâb-ý bâtýlýna mebnî
olduðu bedîhîdir.
Geçende takdim ettiðim arzuhalde dahi arz ve ifade olunduðu üzere hicretimize cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den müsâade buyurulacaðýný hasbe'd-diyâne
kaviyyen ümid ederek hicrete hazýrlanmýþ olan bin dört yüz seksen nüfus terk
ve tatil-i ziraat ve ticaretle beraber mevcud hayvanlarý dahi satarak ve güz tohumunu da ekmeyerek çend mâhdan beri haber-i müsâade ile avdet-i çâkerâneme
muntazýr olduklarýndan ve kulunuz dahi Ýstanbul'da hotel köþesinde kaldýðýmdan bu hâl-i esef-iþtimâlimizin sûret-i münasibede tezkire-i ma‘rûzaya dercine
veyâhûd iþbu arzuhal-i çâkerânemin aynen takdimine müsâade buyurulmasýný
tekrar istirham ederim.
Ýcra-yý icabý bâbýnda emr u fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Fî Teþrin-i evvel sene [1]318 / [Ekim 1902]
Kabartay Kabilesi Ümerâsýndan
Enenevirzâde Talustan
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ÝNEGÖL’DE YAYLAKLARDA KURULAN MUHACÝR KÖYLERÝ
Ýnegöl’deki Emlâk-ý Hümâyûn arazilerinde kurulmuþ olan Rumeli, Bosna,
Batum, Çerkes ve Abaza muhâcir köylerinin hangi yaylak veya civarýnda
bulunduklarýný gösteren liste

120

18 Haziran 1903

Ýnegöl Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi dahilinde vâki‘ gerek kadîmi ve gerek
teþkil kýlýnan kurânýn hangi yaylak-ý hümâyûn dahil ve civarýnda idüðini
mübeyyin cedveldir.

Esâmî-i kurâ

Sûret-i teþkil

Mensub olduðu
yaylak-ý hümâyûnun semt-i
meþhûru

Mülâhazât

Merzukiye nâm-ý Batum muhâcir- Karakoca yaylak-ý 36 numara ve fî 15
diðer Çatalahlat
lerinden muahha- hümâyûnu
Haziran [1]315 taran teþkil edildiði
rihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince
Mesar nâm-ý diðer Batum muhâcir- Karakoca yaylak-ý 174 numara ve fî
Yörükpýnarý
lerinden muahha- hümâyûnu
14 Þubat [1]317
ran teþkil edildiði
tarihli emirnâme-i
nezâret-penâhileri
mûcebince
Kýran karyesi

Ahali-i kadîme

Karakoca yaylak-ý
hümâyûnu

Genci karyesi

Birinci
Alaçam
yaylak-ý hümâyûnu

Süle karyesi

Birinci
Alaçam
yaylak-ý hümâyûnu

Feyziye karyesi

538

Batum muhâcir- Birinci
Alaçam 8 numara ve fî 29
lerinden muahha- yaylak-ý hümâyûnu Mart [1]307 tarihli
ran teþkil edildiði
emirnâme-i nezâret-penâhileri mûcebince
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Mürüvvet nâm-ý Batum muhâcir- Gölcük yaylak-ý 6 numara ve fî 19
diðer Bataklý
lerinden muahha- hümâyûnu
Mart [1]316 tarihli
ran teþkil edildiði
emirnâme-i nezâret-penâhileri
mûcebince
Ýnayet nâm-ý diðer Bosna muhâcir- Gölcük yaylak-ý 6 numara ve fî 19
Tuzla
lerinden muahha- hümâyûnu
Mart [1]316 tarihli
ran teþkil edildiði
emirnâme-i nezâret-penâhileri
mûcebince
Gülbahçe karyesi Batum muhâcir- Gölcük yaylak-ý 300 senesinde iskân eylediði
lerinden muahha- hümâyûnu
ran teþkil edildiði
Mecidiye karyesi

Bosna muhâcirle- Tepel yaylak-ý hü- 104 numara ve fî 6
Þubat [1]307 tarinden muahharan mâyûnu
rihli emirnâme-i
teþkil edildiði
nezâret-penâhileri
mûcebince

Lutfiye karyesi

Bosna muhâcir- Tepel yaylak-ý hü- 8 numara ve fî 23
Mart [1]307 tarihli
lerinden muahha- mâyûnu
emirnâme-i nezâran teþkil edildiði
ret-penâhileri
mûcebince

Ýclâliye nâm-ý di - Batum muhâcir- Aðýlkaya yaylak-ý 50 numara ve fî 13
Aðustos [1]308
ðer Erikli
lerinden muahha- hümâyûnu
tarihli emirnâme-i
ran teþkil edildiði
nezâret-penâhileri
mûcebince
Hamidiye nâm-ý Batum muhâcir- Sarýçayýr yaylak-ý 1299 senesinde
iskân eylediði
diðer Gazelli
lerinden muahha- hümâyûnu
ran teþkil edildiði
Hayriye karyesi

Batum muhâcir- Gökyarýþ yaylak-ý 1292 senesinde
iskân eylediði
lerinden muahha- hümâyûnu
ran teþkil edildiði

Bahariye nâm-ý Rumeli muhâcir- Gökyarýþ yaylak-ý 53 numara ve fî
Teþrin-i evvel [1]
diðer Karýmezarý lerinden muahha- hümâyûnu
310 tarihli emirnâran teþkil edildiði
me-i nezâret-penâhileri
mûcebince
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Hilmiye karyesi

Batum muhâcir- Ýkinci Alaçam yay- 1299 senesinde
iskân eylediði
lerinden muahha- lak-ý hümâyûnu
ran teþkil edildiði

Saâdet nâm-ý di- Batum muhâcir- Ýkinci Alaçam yay- 24 numara ve fî 25
ðer Alaçam
lerinden muahha- lak-ý hümâyûnu
Mayýs [1]312 taran teþkil edildiði
rihli emirnâme-i nezâret-penâhileri
mûcebince
Mesruriye nâm-ý Batum muhâcir- Kazmut yaylak-ý 24 numara ve fî 17
Temmuz [1]310
diðer Bahçekaya lerinden muahha- hümâyûnu
tarihli emirnâme-i
ran teþkil edildiði
nezâret-penâhileri
mûcebince
Hacýkara karyesi

Çerkes muhâcir- Ýkinci Alaçam yay- 1297 senesinde
iskân eylediði
lerinden muahha- lak-ý hümâyûnu
ran teþkil edildiði

Tahtaköprü
karyesi

Rumeli muhâcir- Koca ve Kazmut 1306 senesinde
lerinden muahha- yaylak-ý hümâyû- iskân eylediði
ran teþkil edildiði nu

Safâ karyesi

Rumeli muhâcir- Koca ve Kazmut 123 numara ve fî
lerinden muahha- yaylak-ý hümâyû- 30 Kânûn-ý Sâni
[1]308 tarihli emirran teþkil edildiði nu
nâme-i nezâretpenâhileri mûcebince

Karacakaya
karyesi

Yörük ahali-i kadî- Batan teferruâtýnmesinden
dan Üçüncü Alaçam

Osmaniye nâm-ý Abaza muhâcir- Batan teferruâtýn- 1296 senesinde
diðer Kanlýkonak lerinden muahha- dan Üçüncü Ala- iskân eylediði
ran teþkil edildiði çam

540

Tüfekçikonak
karyesi

Abaza muhâcir- Batan teferruâtýn- 1296 senesinde
lerinden muahha- dan Üçüncü Ala- iskân eylediði
ran teþkil edildiði çam

Mezid karyesi

Abaza muhâcir- Batan teferruâtýn- 1295 senesinde
lerinden muahha- dan Üçüncü Ala- iskân eylediði
ran teþkil edildiði çam
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Çeþmesar nâm-ý Rumeli muhâcir- Batan teferruâtýn- 6 numara ve fî 19
diðer Kozpýnar
lerinden muahha- dan Üçüncü Ala- Mart [1]316 tarihli
emirnâme-i nezâran teþkil edildiði çam
ret-penâhileri
mûcebince
Aksutekke karyesi Yörük ahali-i kadî- Batan teferruâtýnmesi
dan Üçüncü Alaçam
Müzeyyen nâm-ý Rumeli muhâcir- Bozoluk yaylak-ý 6 numara ve fî 19
Mart 1 316 tarihli
diðer Bozoluk
lerinden muahha- hümâyûnu
emirnâme-i nezâran teþkil edildiði
ret-penâhileri mûcebince.

Fî 5 Haziran sene [1] 319/ [18 Haziran 1903]
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DAÐISTAN'DAN GELEN ÞEYH ÞÂMÝL KABÝLESÝ MUHACÝRLERÝNÝN
VARTO KAZÂSI'NA YERLEÞTÝRÝLMEK ÝSTEDÝKLERÝ
Daðýstan'da Usukay Kazâsý'nýn Sumah köyü halkýndan ve Þeyh Þâmil
kabilesinden olan muhâcirlerin Muþ Sancaðý'na baðlý Varto
Kazâsý'nýn Çarbuhur köyünde yerleþtirilme isteklerinin Rus
yetkililerle görüþülerek Osmanlý tâbiiyyetleri kesinleþtikten sonra
gerçekleþtirilmesi

121

8 Temmuz 1903

Bâb-ý Âlî
Sadâret
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn
1079
Devletlü efendim hazretleri,
Daðýstan'da vâki‘ Usukay Kazâsý'nýn Sumah karyesi ahalisinden ve Þeyh
Þâmil kabilesinden kýrk hanede yüz seksen üç nüfus muhâcirînin Muþ Sancaðý
dahilinde Varto Kazâsý'nýn Çarbuhur karyesine gelerek orada iskânlarýný istidâ
eylemelerine mebnî istifsâr-ý muâmeleye dair Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'nden
gelen tezkire Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da kýrâet olunarak cereyân eden
müzâkerenin neticesini mutazammýn kaleme alýnan mazbata melfûfuyla arz ve
takdim kýlýnmýþ olmaðla ol bâbda her ne vechile emr u fermân-ý hümâyûn-ý
hazret-i Hilâfet-penâhî þeref-müteallik buyurulur ise mantûk-ý münîfi infâz olunacaðý beyânýyla tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý, efendim.
Fî 12 Rebîülâhir sene [1]321 / fî 25 Haziran [1]319
Sadrâzam
Ferid
Bâb-ý Âlî
Meclis-i Mahsûs
1079

*

Daðýstan'da vâki‘ Usukay Kazâsý'nýn Sumah karyesi ahalisinden ve Þeyh
Þâmil kabilesinden Þâfiiyyü'l-mezheb kýrk hanede yüz seksen üç nüfus muhâcirînin yedlerinde mahallî þehbenderliðinden gayr-ý musaddak Rus pasaportu
olduðu halde sene-i hâliye Nisaný'nýn evâilinde köyünün tarîkýyla Memâlik-i
Þâhâne'ye geldiklerinde hudud kordon memûru kabul etmeyerek Rusya'ya iâde
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etmiþ ise de Rus memûrlarý tarafýndan dahi kabul olunmayarak iâde kýlýnmalarý
üzerine doðruca Muþ Sancaðý dahilinde Varto Kazâsý'nýn Çarbuhur karyesine gelerek orada iskânlarýný istidâ eyledikleri ve bunlarýn sûret-i vürûdlarý ol bâbdaki
karara münâfî bulunduðu beyânýyla istisfâr-ý muâmeleye dair Muhâcirîn-i
Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azasý paþa tarafýndan vuku‘ bulan iþ‘âr üzerine
bi'l-muhâbere cevaben Dahiliye Nezâreti'nden gelen miyâne-i bendegânemizde
kýrâet olunan tezkirede Rusya'dan Memâlik-i Mahrûse-i Þâhâne'ye hicret
arzusunda bulunanlarýn evvela mahallî þehbenderlerine bi'l-mürâcaa makâsýd-ý
aslîlerini beyân ile isimlerini ve hâne nüfuslarý mikdârýný defter-i mahsûsasýna
kayd etdirerek mezkûr defter þehbenderler tarafýndan bi't-tasdik Hariciye
Nezâreti'ne irsâl ve nezâret-i müþârünileyhâdan da komisyon-ý âlî-i mezkûre
tisyâr ile oraca muâmele-i tetkikiyesi ifâ olundukdan ve lede'l-arz kabul ve iskânlarý makrûn-ý müsâade-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî buyuruldukdan sonra
haklarýnda muâmele-i lâzýmenin icrasý karar-ý müttehiz icabýndan olup muhâcirîn-i merkûmenin karar-ý mezkûra muhâlif olarak Memâlik-i Þâhâne'ye geçmiþ
olmalarýna nazaran ifâ-yý muktezâsý lüzûmu gösterilmiþ ve muhâcirîn-i merkûme
hudud kordon memûrlarýmýz tarafýndan Rusya'ya iâde edildiði halde Rusya
memûrlarý tarafýndan kabul edilmeyerek iâde kýlýnmalarýna mebnî doðruca
mezbûr karyeye geldikleri anlaþýlýp þu halde bunlarýn tekrar Rusya'ya iâdeleri
periþanlýklarýný istilzâm edeceði cihetle muvâfýk-ý þân-ý merâhim-niþan-ý âlî olamayacaðý misüllü muhâcirîn-i merkûme Rusya tâbiiyyetini muhâfaza etdikleri
takdirde bu hâl ileride bir takým müþkilâtý ihdâs edeceðine nazaran muvâfýk-ý
maslahat olmayacaðýndan iþbu muhâcirînin kaffesinin mühür veya imzasýyla tâbiiyyet-i Devlet-i Aliyye'yi kabul eylediklerini hâvî hükûmet-i mahalliyeye itâ edecekleri istidânâme daire-i Hariciye'ye irsâl ile oraca Rusya Sefâreti'yle bi'lmuhâbere muâmele-i muktezîye ifâ olundukdan sonra kabul-i muhâceretleriyle
iskân ve tavtînlerini tezekkür ve tensib ve mezkûr tezkire arz ve takdim kýlýnmýþ
olmaðla sûret-i ma‘rûza makrûn-ý müsâade-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhî
olduðu halde ifâ-yý muktezîyâtýnýn Hariciye ve Dahiliye nezâretlerine havale ve
mezkûr komisyon-ý âlî birinci azâlýðý'na ma‘lûmat itâ olunacaðý muhât-ý ilm-i âlî
buyuruldukda ol bâbda ve kâtýbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emr
efendimizindir.
Fî 12 Rebîülâhir sene [1]321 / fî 25 Haziran [1]319/ [8 Temmuz 1903]
Mühür
Sadrâzam Mehmed Ferid
ve Meclis-i Mahsûs üyelerinin mühürleri
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Y. A. RES, 121/67
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BEYRUT CÝVARINA GÖÇ EDECEK ÇERKESLER ÝÇÝN
PASAPORT TANZÝMÝ
Beyrut ve civarýnda iskânlarýna izin verilmiþ olan Çerkes ailelerinin
Kafkasya'dan Sivastopol’a hareket edeceklerinden pasaport
tanzimlerinin ne þekilde yapýlacaðýnýn bildirilmesi

122

20 Ekim 1905

Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Üç sene mukaddem cânib-i Hükûmet-i Seniyye'den Beyrut ve havâlisinde
iskân ve îvâlarýna müsâade buyurulmuþ olan Kafkasyalý iki yüz Çerkes âilesinin
mahall-i mezkûra azîmet etmek üzere bir aya kadar Kafkasya'dan Sivastopol'a
muvâsalat edeceklerinden bahisle bunlara ne yolda pasaport itâsý lâzým geleceði Sivastopol Þehbenderliði'nce istifsâr olunduðunu mutazammýn Hariciye
Nezâret-i Celîlesi'nin 19 Þaban sene 1 323 tarihli ve 2412 numaralý tezkiresi
melfûfuyla ma‘an savb-ý devletlerine irsâl kýlýnmýþ olmaðla seri‘an bi't-tahkik
muhâcirîn-i merkûmenin kabul ve iskânlarý makrûn-ý müsâade-i seniyye-i
hazret-i Hilâfet-penâhî olan takýmdan bulunduklarý halde karar ve emsâline ve
sûret-i iþ‘âra nazaran muâmele-i lâzýmenin ifâ ve inbâsýna ve melfûflarýn iâdesine himmet.
20 Þaban [1] 323 / 3 Teþrin-i evvel [1] 321 / [20 Ekim 1905]

547

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

19:06

Page 548

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

548

A. MKT. MHM, 528/1

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

19:06

Page 549

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN ADANA'DA YERLEÞTÝRÝLEBÝLMESÝ ÝÇÝN
UYGUN YERLER ARAÞTIRILMASI
Rusya'da Nadir ve Sebesky'den aileleriyle vapura binerek Beyrut'a gitmek
üzere yola çýkan ve Ýstanbul'da Kavak Ýskelesi'ne gelen
Çerkes muhâcirlerinin Adana cihetinde
yerleþtirilebilmesi için uygun
yerler araþtýrýlmasý

123

11 Aralýk 1905

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
6489
Rus Seyr-i Sefâin Þirketi'ne mensub Çar ismindeki posta vapurunun
Beyrut'a gitmek üzere Nadir ve Sebesky'den râkib olan maa-aile bin on dokuz
nüfus Çerkes muhâcirînini hâmil olduðu halde Kavak'dan Dersaâdet'e geldiði
Boðaz Muhâfýzlýðý'ndan arz ve iþ‘âr kýlýnmýþ olup muhâcirîn-i merkûmenin
Adana cihetlerinde ve Anadolu Þimendüferi güzergâhýnda iskân edilmek üzere
münasib mahaller kararlaþdýrýlarak yarýn sabaha kadar arz-ý atebe-i ulyâ kýlýnmasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî icab-ý
celîlinden olmaðla
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 13 Þevval sene [1]323 ve fî 27 Teþrin-i sâni sene [1]321 / [11 Aralýk 1905]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Tahsin
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ÇERKES MUHACÝRLERÝNÝN HALEP'TEKÝ DEVLET ÇÝFTLÝKLERÝNE
YERLEÞTÝRÝMESÝNÝN UYGUN GÖRÜLDÜÐÜ
Halep'e gönderilerek Hamra Hara-yý Hümâyûnu'nunda iskânlarý
kararlaþtýrýlan Çerkes muhâcirlerinin, Maliye Hazinesine
baðlý çiftliklerde yerleþtirilmesinin
daha uygun olacaðý

124

12 Aralýk 1905

Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu
Baþkitâbet Dairesi
6532
Haleb'de iskânlarý muktezâ-yý emr u fermân-ý hümâyûn-ý Mülûkâne'den
bulunan bin dört yüz altmýþ beþ nüfus Çerkes muhâcirlerinin bu kere oraya
vürûd eylediklerinden ve Haleb civarýnda kâin Hamra Hara-yý Hümâyûnu'nun
levâzým ve hayvanâtýnýn mahall-i âhara nakli mukarrer bulunduðu Ordu-yý
Hümâyûn Müþîriyet-i Celîlesi'nden bildirildiðinden bahisle muhâcirîn-i merkûmenin mezkûr hâra dahilinde iskâný Haleb Vilâyet-i Aliyyesi'nden arz ve iþ‘âr
kýlýnmakda ise de o havâlide iskâna elveriþli hayli arazi-i hâliye bulunduðu gibi
Hazine-i Maliye'nin yed-i idaresinde bulunan ve el-hâletü hâzihî hiç kimseye
nef‘ ve fâidesi olmayan bir çok çiftlikler dahi mevcud olmasýna nazaran
muhacirîn-i merkûme bu misüllü mahallerde iskân ve îvâ edilmek ve o vakte
kadar esbâb-ý iâþe ve istirahatleri hükûmetce temin olunmak ve kendileri için
elveriþli mahal bulunduðu zaman dahi meskenlerine civar ormanlardan lüzûmu
kadar kereste itâ kýlýnmak lâzým geleceðinden ona göre iktizâsýnýn ifâ ve arz ve
inbâ olunmasý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-ý Hilâfet-penâhî
mantûk-ý münîfinden olmaðla
Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî 14 Þevval sene [1]323 ve fî 28 Teþrin-i sâni sene [1]321 / [12 Aralýk 1905]
Serkâtib-i hazret-i þehriyârî
Tahsin
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BATAKLIKLAR KURUTULARAK VE DERE MECRALARI TEMÝZLENEREK
MUHACÝRLERE YER AÇILABÝLECEÐÝ
Bursa mahalle ve köylerinde muhâcirler için kurulan iskân yerlerine Mecidiye,
Osmaniye, Orhaniye, Aziziye gibi isimler verildiði, yeni iskân yerlerinin ise
Bursa Ovasý'nda bataklýklar kurutularak ve bazý derelerin
mecrasý temizlenmek sûretiyle mümkün olabileceði

125

13 Ocak 1906

Telgrafnâme
Kâtib-i sâni-i hazret-i þehriyârî Kurenâ'dan devletlü Ýzzet Paþa hazretlerine
Üç yüz on üç senesinden beri gelen muhâcirînin nüfus mikdârýna ve bunlarýn
iskânýyla teþekkül eden karye ve mahallelerin a‘dâd ve esâmîsine dair ber-vech-i
iþ‘âr defter tanzim edilmekde olduðundan ilk posta ile takdim kýlýnýr.
Kurâ ve mahallât-ý müteþekkilenin bazýlarý nâm-ý müteâl-i ittisâm-ý hazret-i
Hilâfet-penâhî'ye nisbetle be-nâm olmuþ ve bazýlarý dahi Mecidiye, Osmaniye,
Orhaniye, Aziziye nâm-ý âlîsiyle tevsîm edilmiþ ise de kýsmen mevki‘lerinin isimleriyle ve kýsmen dahi lâ-ale't-tayin elfâz ve evsâf ile tesmiye olunmuþ olmak
üzere haylice karye ve mahalle mevcud bulunmuþ ve bu güne kadar icra olunan
muhâberât ve tahkikât-ý mahsûsa ile bulunan arazi-i hâliye iki yüz hâneden
ziyâdece muhâcirîn iskânýna kâfi görünmüþdür.
Muhârebe-i zâileden evvel ve sonra dahi dahil-i vilâyete mikdâr-ý küllî muhâcir gelerek iskân kýlýnmýþ olmakdan dolayý daha baþka hâlî arazi bulunabilmek
me’mûl olmayýp bulunmuþ olanlarýn da matlûb-ý âlî vechile iskâna derece-i tevâfuku ayrýca tedkike þâyân olduðundan geçende vürûd eden Kafkasya muhâcirlerinden baþka buraya mekâdîr-i külliyede muhâcir sevki mukarrer olacaðý
takdirde tahrirât-ý mütekaddime ile izâhen iþ‘âr kýlýndýðý vechile ikâmet ve ziraate
cidden elyâk ve salih arazi mübâyaa olmak ve husûsan Bursa Ovasý'nda bataklýklar kurutularak ve bazý derelerin mecrasý tathir ve tanzim olunarak lâ-ekal yirmi
karye teþekkülüne kâfi arazi meydana çýkarýlmak Hazine-i celîlenin menâfi-i
Hazine ve âtiyesine muvâfýk ve muhâcirînin dahi bilâ-te‘ehhür iskânýyla esbâb-ý
rahat ve maiþetlerini bi's-suhûle istihsal eylemelerini mûcib olacaðý ma‘rûzdur.
Fî 31 Kanûn-ý evvel [1]321 / [13 Ocak 1906]
Hüdavendigar Vâlisi
Reþid
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126

KARAÇAY MUHACÝRLERÝNÝN KARAHÝSAR VE KÜTAHYA
SANCAKLARINA NAKLEDÝLECEKLERÝ
Konya'dan kaçarak Bursa'ya gelen Çerkes Karaçay muhâcirlerinden bir kýsmý
Sivrihisar'a nakledilmiþ diðerlerinin ise Bursa'nýn Aziziye kazâsýndaki yerli
halkýn evlerine kendiliklerinden yerleþtikleri ve Konya'ya dönmek
istemeyip Hüdavendigar Vilâyeti'nde iskâný
kabul edecekleri
27 Kasým 1906

Muhâcirîn-i Ýslâmiye
Komisyon-ý Âlîsi
Aded: 287
Makam-ý Sâmî-i Cenâb-ý Sadâret-Penâhi'ye
Ma‘rûz-ý çâker-i kemîneleridir ki,
Kafkasya'nýn Karaçay ahalisinden olup li-ecli'l-iskân Konya'ya izâm edilmiþ
olan yüz yetmiþ altý hâne muhâcirînin sýzlanmalarýna ve li-ecli'l-istidâ
Dersaâdet'e gelenlerin devam-ý ikâmetlerine meydan verilmeyerek Konya'da
hüsn-i iskânlarý þeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i Hilâfet-penâhi
icab-ý âlîsinden bulunduðu ve Konya Vilâyeti'ne tebligât icra edildiði beyân-ý
âlîsiyle ber-mantûk-ý emr u fermân-ý hümâyûn-ý þâhâne iktizâsýnýn ifâsýný âmir
þeref-vârid olan 3 Teþrin-i evvel sene [1]322 tarih ve yetmiþ üç numaralý tezkire-i
sâmiye-i cenâb-ý Sadâret-penâhileri komisyon-ý âlî'de lede'l-kýrâ’e muhâcirîn-i
merkûmenin inzimâm-ý muvâfakatleriyle Konyaca tayin olunan mahalde
muâmele-i iskâniyelerinin icrasýna teþebbüs ve bu yolda ihtiyâr-ý külfet olunduðu sýrada bir kýsmý mahall-i mezkûrda iskândan sarf-ý nazarla Sivas
Vilâyeti'ne izâmlarýný istidâ eyledikleri Konya Vilâyeti'nden bildirilmesi üzerine
is‘âf-ý mes’ulleri cevaben teblið edilmiþ olduðu halde bu defa oraya gitmekden
de vazgeçerek bi-eyyi hâlin Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde iskânlarý emrinde
ýsrar ve hatta içlerinden bazýsý vilâyet-i müþârünileyhâya firar eylemesiyle bazý
mevâd hakkýnda icra-yý tahkikât zýmnýnda Ankara'ya izâm kýlýnmýþ olan Ýskân-ý
Muhâcirîn Hey’et-i Teftiþiyesi Reisi yâverân-ý hazret-i þehriyâriden Mirlivâ
saâdetli Ahmed Fevzi Paþa alelacele Hüdavendigar Vilâyeti'ne izâm olunarak
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muhâcirîn-i merkûmeye nasâyih-ý lâzýme icrasý ve maamâfîh fýkdân-ý arazi
hasebiyle her ne kadar vilâyet-i müþârünileyhâya muhâcir sevk olunmamasý
mukarrer ise de bunlarýn beyân eyledikleri mahallerde arazi-i hâliye bulunduðu
takdirde karar-ý mezkûrdan bi'l-istisnâ arazi-i hâliyede iskânlarý çaresine bakýlmak üzere o bâbda taharriyât ve tahkikât-ý lâzýme ifâsý tefhîm edilip alýnan cevablara nazaran oralarda böyle külliyetli muhâcir iskânýna elveriþli mahaller
bulunamadýðý anlaþýlarak Konya'ya avdetleri lüzûmu gerek reis-i mûmâileyh
gerek vilâyet-i müþârünileyhâ marifetiyle bi'd-defeât kendilerine tefhîm edildiði
halde ýsgâ etmeyüb sevk memûrlarýný tehdide kýyâm eyledikleri ve kuvve-i
cebriye isti‘mâl edilmedikce Konya'ya iâdeleri mümkün olmadýðý reis-i mûmâileyhden alýnan en son telgrafnâmede beyân olunmasýna ve muhâcirîn-i
mezkûrenin sürat-i tavtîn ve iskâný emrinde komisyon-ý âlîce pek çok çalýþýldýðý
halde kendilerine merâm anlatmak kâbil olamamasýna mebnî bunlarýn kuvve-i
zabýta ile mahall-i iskâniyelerine sevki lüzûmu vilâyet-i müþârünileyhâya ve
muhâcirîn-i merkûmeyi tahrik ve iðvâ etmekle beraber is‘âf-ý ümniyeleri
esbâbýný istihsal maksadýyla Dersaâdet'e gelmiþ olan Azir ve Nano nâm þahýslarýn dahi hemen Bursa'ya izâmlarý birkaç gün evvel Zabtiye Nezâreti
Celîlesi'ne yazýlmýþ olup þu halde mezkûr muhâcirlerin kuvve-i cebriye
olmadýkca Konya'ya izâmlarý gayr-ý kâbil olmasý itibarýyla icra-yý iktizâsýnýn
taraf-ý sâmî-i Sadâret-penâhilerinde lâzým gelenlere emr u irâde buyurulmasý
husûsunun huzur-ý sâmî-i fahîmânelerine arzý tezekkür kýlýnmaðla ol bâbda emr
u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
Fî Selh-i Þaban sene [1]324 ve fî 4 Teþrin-i evvel sene [1]322
Muhâcirîn Komisyon-ý Âlîsi
Birinci Azasý Kâtib-i Sâni-i
Hazret-i Þehriyâri
Ýzzet
*
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Telgrafnâme
Huzur-ý Sâmî-i Hazret-i Sadâret-Penâhi'ye
C. 18 Teþrin-i evvel sene [1]322.
3 Teþrin-i evvel sene [1]322 tarihli telgrafnâme-i cevabî-i çâkerânemle
tafsilen arz ve iþ‘âr olunduðu üzere mezkûr Karaçay muhâcirleri dört yüz hâne
olup bunlar iskân için irâe olunan mahallerden Sarayönü karyesine ve
þimendüfer hattýna karîb olan Baþhöyük mevki‘ini tercih ve intihâb ve müctemi‘an iskânlarýný istidâ etmeleri ve arazide dahi her cihetle vüs‘at ve kabiliyet
görülmesi üzerine ol vechile icabýna teþebbüs olunmuþ iken bunlardan bir kýsmý
muvâfakatlarýndan nikûl ve Hüdavendigar Vilâyeti dahiline firar etmelerine
mebnî burada kalan iki yüz kýrk hâne halký için sâye-i inâyet-vâye-i cenâb-ý
mülkdâride mahall-i mezkûrda hâneler inþâ ve muhâcirînin îvâ ve arazileri
tefrik ve itâ olunduðu ve adem-i muvâfakatde bulunanlardan þimdiye kadar
yirmi küsûr hâne halký izhâr-ý nedâmetle li-ecli'l-iskân burada bulunduklarý ve
mezkûr mahalde þimdiye kadar muhâcir iskân olunmamýþ olduðu ve firar edenlerin esbâb-ý firarý araþdýrýlmýþ ise de tahrikât eseri olduðuna dair emâre-i
zâhire ve kaviyyeye dest-res olunamayýp þu kadar ki iskân olunanlarla firar
edenler arasýnda kendi kavmiyetlerince köle olup-olmamak gibi cinsiyete dair
bir tezâdd-ý efkârýn vücudu istihbar ve istidlâl olunmasýna göre icr[â]en vâki‘
olan müfârakatin tahaddüs eden þu zýddýyet ve muhâlefetden neþ’et etmiþ
olmasýnýn muhtemel bulunduðu ma‘rûzdur, fermân.
Fî 19 Teþrin-i evvel sene [1]322
Konya Valisi
Faik
*
Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi Birinci Azâlýðý Cânib-i Vâlâsý'na
30 Þaban sene [1]324 tarihli ve 287 numaralý tezkire-i devletlerine cevabdýr.
Konya'dan Hüdavendigar Vilâyeti'ne gelmiþ olan Karaçay muhâcirlerinin
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dahil-i vilâyetde iskânlarý kâbil olup olmadýðýna dair sebk eden iþ‘âra cevaben
Hüdavendigar Vilâyeti'nden bi'l-vürûd Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ'da mütâlaa
olunan telgrafnâmede Konya'dan firaren Hüdavendigar Vilâyeti'ne gelmiþ olan
muhâcirîn-i merkûme yüz altmýþ yedi hanede bin iki yüz küsûr nüfusdan ibaret
olup bunlardan yirmi yedi hanede yüz altmýþ nüfus iskân edilmek üzere
Sivrihisar'a nakl edilmiþ olmasýna nazaran bunlardan el-yevm dahil-i vilâyetde
takrîben yüz kýrk hanede bin küsûr nüfus mevcud olduðu ve ahali-i merkûme
Aziziye Kazâsý'nýn Kiliseyaylasý'na gelip ahali-i kadîme hânelerine hod be hod
yerleþmiþler ise de Karahisar ve Kütahya sancaklarý dahilinde arazi-i münasibe
irâe edildiði halde mezkûr Kiliseyaylasýný terk edeceklerini ve Konya
Vilâyeti'ne gitmeyeceklerini kat‘iyyen ifade eyledikleri dermiyân olunmuþ ve
sûret-i iþ‘âra nazaran muhâcirîn-i merkûmenin Konya Vilâyeti'ne azîmet
etmeyecekleri anlaþýlmýþ olduðundan ahali-i kadîmenin arazi ve me’vâlarýna
tecavüz edilmemek þartýyla Hüdavendigar Vilâyeti dahilinde arazi-i hâliye-i
münasibede iskânlarýnýn Hüdavendigar ve Konya'da iskân edilmiþ olanlarýn
firarlarýna meydan verilmemesinin dahi Konya vilâyetlerine tebliðinin ve ba‘dezîn bir mahalle sevk olunacak muhâcirînden evvel emirde muvâfakatlerini
hâvî birer kýt‘a sened ahzýnýn usûl ittihâzý husûsunun taraf-ý devletlerine iþ‘ârý
meclis-i mezkûrca tezekkür ve tensib kýlýnmýþ olmaðla ona göre iktizâsýnýn ifâsýna himmet.
10 Þevval sene [1]324 [ve] 13 Teþrin-i sâni sene [1]322 / [27 Kasým 1906]
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A. MKT. MHM, 529/75
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KARAÇAY MUHACÝRLERÝNÝN, KARAHÝSAR SANCAÐI BOLVADÝN
KAZÂSI'NDA ÝSKÂN EDÝLMELERÝ
Konya'ya gönderildikleri halde Hüdavendigar Vilâyeti'nin Aziziye kazâsýnda yerleþtirilmelerini isteyen Karaçay muhâcirlerinin, Karahisar sancaðý Bolvadin
kazâsýnda bulunan mîrî çayýrda iskân edilmelerinin kararlaþtýrýldýðý
18 Nisan 1907

127

Bâb-ý Âlî
Daire-i Sadâret-i Uzmâ
Mektubî Kalemi
Aded: 175
Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne
Devletlü efendim hazretleri,
Konya'ya izâm kýlýndýklarý halde Hüdavendigar Vilâyeti'nin Aziziye
Kazâsý'na gelerek orada yerleþdirilmelerini istidâ eden ve is‘âf-ý istidâlarý muktezâ-yý Ýrâde-i Seniyye-i mülûkâneden bulunan Karaçay muhâcirlerinin iskâný
için Karahisar Sancaðý'nda Bolvadin Kazâsý dahilinde kâin olup giyâhýndan
Hazine-i Celîlece senevî sekiz bin guruþ râddesinde istifade edilmekde bulunan
mîrî çayýrýnýn terk ve tahsisi Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyon-ý Âlîsi'nin mazbata-i ma‘rûzasý üzerine þeref-sudûr buyurulan Ýrâde-i Seniyye-i cenâb-ý Hilâfetpenâhî icab-ý âlîsinden bulunduðu Mâbeyn-i Hümâyûn Baþkitâbet-i
Celîlesi'nden bâ-tezkire-i husûsiye inbâ ve Maliye ve Defter-i Hakanî Nezâret-i
Celîleleriyle mezkûr Komisyon-ý Âlî birinci azâsý devletlü paþa hazretlerine
tebligât ifâ kýlýnmaðla nezâret-i celîlelerince icra-yý icabýna himmet buyurulmasý siyâkýnda tezkire-i senâverî terkîm kýlýndý efendim.
Fî 5 Rebîülevvel sene [1]325 fî 5 Nisan sene [1]323 / [18 Nisan 1907]
Sadrâzam
Ferid
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KARAÇAY MUHACÝRLERÝNÝN SÝVRÝHÝSAR'DAN YALOVA'YA
NAKÝL ÝSTEKLERÝ
Rusya'dan göç ederek Ankara Sivrihisar kazâsýnda kendi istekleriyle yerleþtirildikleri halde yörenin tabiat þartlarýyla uyum saðlayamayarak Yalova'da
Sultaniye adý verilen arazide iskân edilmek isteyen Karaçay muhâcirleri
için devletçe önemli masraflar yapýlmýþ olduðundan, yeni iskân
tekliflerinin araþtýrýlarak uygulanabilirliðinin bildirilmesi

128

13 Haziran 1909

Dahiliye
Mektubî Kalemi
Ýzmid Mutasarrýflýðý'na
Üç sene mukaddem Rusya'dan hicret ederek Sivrihisar Kazâsý'nda Erten
karyesinde iskân edildikleri halde oranýn âb u havasýyla imtizâc edemeyerek
Yalova'ya gitdiklerinden bahisle mahal-i mezkûrda kâin Sultaniye nâmýndaki
arazide iskânlarý istidâsýný mutazammýn Karaçay muhâcirleri nâmýna Yusuf
imzasýyla verilen arzuhalin irsâliyle sebk eden iþ‘âra cevaben Ankara
vilâyetinden alýnan tahrirâtda muhâcirîn-i merkûme Erten mevki‘inde iskân
olunmazdan evvel vilâyetden gönderilen fen memûrlarýyla tabibler tarafýndan
verilen rapor üzerine mevki‘-i mezkûrun vehâmet-i havasý hasebiyle iskâna
gayr-ý müsâid olduðu kendilerine tefhîm edildiði halde adem-i ýsgâ ile orada
iskânlarý için ýsrar göstermeleri üzerine Hazine'den mebâlið-i külliye sarfýyla
hâneleri inþâ ve çift hayvanâtý bedeli ve tohumluk ve yemeklik zahîre ve ziraatleri için de mikdâr-ý kâfî arazi itâ edilerek emr-i iskânlarý icra edildiði ve þimdi
meki‘-i mezkûru terk ile yeniden Sultaniye arazisinde iskânlarýný istidâ eyledikleri izbâr kýlýnmýþ olmasýna nazaran muhâcirîn-i merkûmenin livâ dahilindeki
Sultaniye çayýrýnda iskânlarý mümkün olup olamayacaðýnýn bi't-tahkik iþ‘ârýna
himmet buyurulmasý bâbýnda.
Fî 24 Cemâziyelevvel sene [1]327 ve 31 Mayýs [1]325 [13 Haziran 1909]

565

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

19:15

Page 566

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

DH. MKT, 2841/97
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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
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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

Ý. MMS, 16/649
Ý. MMS, 22/961
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Ý. MMS, 28/1220
Ý. MMS, 59/2786

Ý. MMS, 38/1590

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
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Y. MTV, 290/143
Y. MTV, 36/103
Y. MTV, 42/14

Y. MTV, 300/114
Y. MTV, 36/73

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
Abaza, 81, 82, 83, 117
------ muhâcirleri, 540
Abazýh [Abzeh], 353
Abdurrahman Nureddin
Adliye Nâzýrý, 236
Abidin
Ankara Valisi, 422
Aclun Kazâsý, 533
Adana, 26, 48, 49, 103, 106, 234, 288, 300,
390, 428, 436, 441, 442, 447, 453,
465, 487, 491, 492, 500, 549
------ Vilâyeti, 222, 223, 383, 447, 449,
453
Adapazarý, 372
Adliye, 195
Afganistan, 200
Afrika, 64
Aðýlkaya Yaylak-ý Hümâyûnu, 539
Ahýska Muhâcirleri, 484
Ahmed Fevzi Paþa
Mirlivâ, Padiþah Yaveri, 556
Ahmed Ýzzet, 93
Ahmed Paþa
Sivas Mutasarrýfý, 313, 336, 337
Ahmed Tevfik
Hariciye Nâzýrý, 236
Ahudaðý
Ertuðrul Sancaðý'nda, 478, 479, 480
Ahyolu Bergosu, 371
Ahz-ý Asker Kanûnnâmesi, 144, 201
Akif
Þûrâ-yý Devlet Dahiliye Daire
Reisi, 509
Akka Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 404, 406
Akþehir, 458
Akvâm-ý Çerâkise, 74, 75, 112
Ali Cevad
Dahiliye Müsteþarý, 269
Ali Kemâl Paþa, 127
Âlî Paþa, 200
Ali Remzi Efendi

574

Erkân-ý Harbiye
Yüzbaþýlarýndan, 44, 286
Altýkesek Kabilesi, 285, 289, 298
Amasya, 106, 243, 292, 323, 416, 417
------ Sancaðý, 292, 529
Âmedî-i Dîvân-ý Hümâyûn, 172, 188, 197,
234, 237, 248, 440, 493, 499, 509,
515, 525, 543
Amman, 220
Anadolu, 25, 26, 58, 60, 69, 103, 110, 111,
112, 122, 127, 201, 207, 276, 373,
505
------ Kavaðý, 252, 389
Anadolu Þimendüferi, 234, 549
Anapa Muhâcirleri, 349, 350
Ankara, 25, 103, 106, 189, 265, 294, 289,
320, 391, 396, 417, 428, 465, 487,
488, 499, 500, 513, 529, 556
------ Vilâyeti, 146, 181, 259, 266, 268,
269, 391, 416, 417, 422, 462, 488,
493, 494, 505, 522, 565
Antalya, 447, 449
------ Ýskelesi, 391
Arazi Kanûnnâmesi, 155
Arazi ve Çiftlikât-ý Þâhâne Komisyonu,
404, 406
Artvin, 141, 398
Asým Bey
Tahrirât Baþkâtibi, 55
Asya, 101
Avrupa, 101, 200
Aydýn, 436, 440, 441, 442, 501, 508, 509
Aziziye Kasabasý, 88, 89, 243, 559, 563

B
Baba-yý Atîk, 372
Bâb-ý Âlî, 82, 118, 144, 171, 172, 188,
189, 197, 198, 199, 202, 203, 204,
207, 208, 209, 227, 234, 237, 248,
249, 259, 266, 268, 323, 338, 349,
382, 392, 399, 422, 440, 442, 446,
448, 492, 493, 499, 504, 509, 513,
515, 525, 543, 563
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------ Hukuk Müþâvirliði, 399
Bafra Kazâsý, 313
Bahâ Bey
Ýskân memuru, 417
Bahçesaray muhâcirleri, 327
Bahr-ý Sefîd Boðazý, 250, 252, 253
Bahr-ý Siyah Boðazý, 250, 252, 253, 520
------ Muhâfýzlýðý, 389
Bahriye Nezâreti, 195, 251, 520
Bâlâ, 487
Balat Kazâsý, 31
------ Ovasý, 30, 31
Bandýrma, 371, 372
Bank-ý Osmanî, 462
Batum, 141, 372, 398, 399, 430, 538, 539,
540
------ Muhâcirleri, 538, 539, 540
------ Þehbenderliði, 399
Bayezid Sancaðý, 391
Behçet Bey
Muhacirîn Komisyonu Azasý, 236,
403
Belûcistan, 200
Bergama, 372
Bergama Kazâsý, 508, 509
Berlin Muâhedenâmesi, 267
Besni Kabilesi, 286, 289, 296, 320
Beyceðiz mahallesi
Çarþamba'da, 220
Beyrut, 234, 250, 253, 500, 533, 547, 549
Bezeduh[Bjeduð] Kabilesi, 289
Biga, 316, 343, 371, 378, 380, 389, 501,
515, 516
Bingazi, 461, 462, 466, 448, 461, 467,
470, 490
------ Vilâyeti, 382, 388, 391
Birinci Alaçam Yaylak-ý Hümâyûnu,
538
Bisân Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 404, 405,
406
Bitlis, 220, 532, 533
------ Vilâyeti, 391, 525

Boðaz Muhâfýzlýðý, 549
Boðazlýyan, 488
Bolu, 195, 330
------ Sancaðý, 296, 330, 391
Bolvadin Kazâsý, 563
Bosna, 117, 144
------ Muhâcirleri, 539
Bozoluk Yaylak-ý Hümâyûnu, 541
Buhara, 200
Bulgaristan, 117, 122, 372
Burdur, 414, 456
------ Mutasarrýflýðý, 456
Burhaneddin Efendi
Þehzade, 459
Bursa, 122, 298, 304, 371, 475, 533, 557
------ Ovasý, 553
Büricek Çiftliði
Tekirdað'da, 306, 307
Büyükçekmece, 372

C-Ç
Canik, 66, 81, 189, 310, 311, 313, 322,
323
------ Mutasarrýflýðý, 225, 226, 227
Canpolat, 323
Cebbûl, 405, 406
------ Çiftlik-i Hümâyûnu, 404
Cebel-i Bereket, 487
Cebel-i Ýsa Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 425
Cemal Paþa
Trabzon Valisi, 310
Cerîde-i Havâdis, 89, 90
Cevad
Sadrâzam, 467, 471, 493, 499, 509,
510
Cezayir-i Bahr-ý Sefîd, 103, 106
Cidde, 249, 250, 253
Çanakkale, 383, 388, 389
Çar Posta Vapuru, 234, 549
Çarþamba
Samsun'da, 220
Çatalca, 499, 501
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Çeçen, 302
------ Kabilesi, 79, 313, 366, 529
------ Muhâcirleri, 310, 362, 412
Çerkes/Çerâkise, 24, 30, 31, 37, 44, 100,
101, 106, 109, 110, 111, 112, 117,
290, 327, 329, 345, 356, 383, 388,
405, 414, 416, 425, 494, 505, 533,
536, 540, 547
------ Kabilesi, 487, 490, 492, 493, 505
------ Muhâcirleri, 44, 185, 234, 285, 288,
289, 290, 294, 290, 296, 323, 346,
349, 350, 378, 383, 396, 404, 405,
406, 410, 425, 461, 508, 509, 513,
532, 549, 551
Çerkesistan, 64, 67, 74, 101, 184, 327,
353, 356
Çermik, 337
Çýrpan, 371
Çifteler Çiftlik-i Hümâyûnu, 285
Çin, 200
Çorum, 320, 422

D
Daðýstan, 183, 184, 220, 304, 316, 335,
343, 522, 525, 530, 543
------ Muhâcirleri, 188, 189, 225, 226,
227, 300, 333, 335, 336, 337, 338, 526
Daðýstanî, 117
Dahiliye Dairesi
Þurâ-yý Devlet'in, 177, 508, 509, 515
Dahiliye Nezâreti, 141, 144, 171, 173,
181, 183, 185, 189, 190, 204, 206,
220, 222, 223, 226, 249, 251, 252,
253, 259, 261, 265, 266, 267, 268,
269, 279, 378, 382, 383, 388, 389,
414, 424, 428, 440, 441, 447, 448,
449, 456, 458, 490, 493, 508, 520,
522, 525, 526, 543, 544,?547, 563
Daire-i Umûr-ý Sýhhiye, 252
Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî, 41, 366
Darulmuallimîn, 279
Debre, 220
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Defter-i Hakanî Nezâreti, 155, 195, 259,
425, 563
Deraliyye, 345
Dersaâdet, 37, 38, 41, 48, 55, 58, 60, 95,
96, 103, 104, 117, 118, 127, 128,
129, 148, 149, 150, 151, 189, 201,
204, 205, 220, 225, 226, 227, 234,
249, 250, 251, 252, 253, 265, 266,
285, 288, 289, 290, 298, 335, 336,
346, 356, 376, 383, 390, 391, 396,
448, 462, 465, 487, 491, 492, 504,
549, 556, 557
------ Bankalarý, 252
------ Gazeteleri, 150
------ Hüccâcý, 253
------ Ýdare Komisyonu, 153
------ Medreseleri, 430
------ Muhâcirîn Ýdare Komisyonu, 151
Devin Kabilesi, 350
Devlet-i Aliyye, 31, 41, 49, 64, 75, 76, 83,
184, 185, 189, 190, 200, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 250, 353, 366,
430, 544
Dilim Daðý, 456
Dimetoka, 316
Dîvân-ý Hümâyûn, 200, 209
Dîvân-ý Muhâsebât, 88
Diyarbekir, 103, 106, 349, 350, 416, 417,
499, 500
Dobruca, 288, 289
------ Ovasý, 24, 25
Dördüncü Ordu Müþiriyeti, 366, 529
Dukakin Çiftliði
Gelibolu'da, 306, 307
Dulhâne, 137, 138
Düzce Kazâsý, 195, 296

E-F
Edhem Paþa, 200
Edirne, 371, 500
Emin Paþa
Trabzon Valisi, 67
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Emlâk Kazâsý, 369
Emlâk-ý Hümâyûn Komisyonu, 109,
276, 424, 425
Emvâl Sandýðý, 44
Encümen-i
------ Mahsûs-ý Meþveret, 24, 76, 235,
276
------ Mahsûs-ý Vükelâ, 83, 237, 238, 353
Ereðli, 234
------ kömür madenleri, 194
Ergani Sancaðý, 390
Ermeni/ler, 183, 184, 198, 203, 222, 223,
225, 529, 530
Ertuðrul Sancaðý, 478
Erzincan, 310
Erzurum, 183, 185, 189, 250, 310, 343,
345, 346, 362, 363, 391, 417, 501,
529, 533
------ Vilâyeti, 183, 391, 529, 530, 533
Eskiþehir, 420
Es-Seyyid Ahmed
Adana Eyaleti Mutasarrýfý, 49
Sivas Eyâleti Mutasarrýfý, 367
Eþref Efendi
Ýskân Memuru, 441, 436, 442
Faik
Konya Valisi, 558
Fas, 200
Fenerbahçe, 389
Ferid
Sadrâzam, 237, 248, 259, 543, 563
Filibe, 371

G
Gabriel
Bâbýâli Hukuk Müþaviri, 202
Gelibolu, 306, 307
General Musa Bey, 362
Giresun, 369
------ Ýskelelesi, 396
Gökyarýþ Yaylak-ý Hümâyûnu, 539
Gölcük Yaylak-ý Hümâyûnu, 539

Gurozni [Grozni] Vilâyeti, 530
Gürün Kazâsý, 243

H
Habtemil Kabilesi, 289
Habuka Hateble Kabilesi, 289
Hacý Mehemmed Bey
Daðýstan ulemâsýndan, 304
Hâfýz Paþa
Muhâcirîn Komisyonu Reisi, 58, 60,
298, 316, 318
Hafik Kazâsý, 243, 367
Haleb, 103, 106, 333, 382, 388, 390, 424,
425, 487, 499, 500, 551
------ Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi, 424,
425
Halil Rýfat
Sadrâzam, 525, 526
Hamdi Efendi
Bolu Kaymakamý, 296
Hamidiye Hicaz Hattý, 236
Hamra Hara-yý Hümâyûnu, 551
Hamran nahiyesi, 337
Hariciye Nezâreti, 38, 69, 141, 172, 173,
183, 184, 185, 190, 197, 200, 203,
204, 206, 207, 209, 220, 222, 223,
224, 225, 250, 261, 266, 268, 269,
383, 388, 389, 398, 417, 428, 447,
464, 466, 470, 471, 490, 544, 547
Harput, 335, 336, 337, 338
Hasan Hilmi
Konya Valisi, 456, 459
Hasan Paþa
Biga Mutasarrýfý, 316
Hasankalesi, 310
Hasköy, 371
Hâssa Ordusu, 285
Hatukay Kabilesi, 289, 294
Havran Sancaðý, 453
Haymana, 487
Hazine-i celîle, 24, 26, 31, 58, 59, 67,
104, 105, 118, 119, 128, 129, 304,
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392, 487, 490, 491, 492, 505, 553,
563
------ Hâssa, 404, 412, 424, 425, 433, 484,
522
------ Maliye, 276, 551
Hezargrad, 372
Hicaz, 249, 253
Hîve, 200
Humbarahâne, 378
Huþ, 220
Hüdavendigar Vilâyeti, 177, 298, 304, 391,
433, 475, 484, 500, 556, 558,559,
563
Hükûmet-i Seniyye, 183, 184, 200, 204,
464, 465, 470, 490, 536, 547
Hüsnü
Selanik Valisi, 53

I-Ý
Ilgýn, 456, 458
Islahiye kazâsý, 390
Isparta Sancaðý, 414
Ýbrahim
Bâbýâli Hukuk Müþaviri, 202
Ýçil, 487
Ýdare-i Mahsûsa, 104, 222, 438
------ vapurlarý, 438, 447, 449
Ýdare-i Vilâyât Kanûnu, 279
Ýkinci Alaçam Yaylak-ý Hümâyûnu, 540
Ýnebolu, 391
Ýnegöl, 484
------ Emlâk-ý Hümâyûn Ýdaresi, 484,
538
Ýngiliz, 100
------ Bayraðý, 100
------ Kumpanyasý, 123
Ýngiltere Devleti, 101
------ Parlamentosu, 100
Ýrve Kazâsý, 526
Ýskân-ý Muhâcirîn
------ Hey'et-i Teftiþiyesi, 556
------ Nizâmnâmesi Layihasý, 204
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------ Þubesi, 371
Ýskenderun, 333
------ Ýskelesi, 333
Ýslimye, 371, 356, 357
Ýsmail
Erzurum Valisi, 363
Ýsmail Kâmil
Canik Mutasarrýfý, 323
Ýstanbul, 536
------ Boðazý, 356
Ýstiþâre Odasý, 190, 198, 199, 203, 204,
268
Bâbýâli'de, 199
Ýþkodra, 500
Ývanof
Rusya Sefâreti Baþtercümaný, 504
Ývraca, 372
Ýzmid, 118, 289, 294, 296, 329, 330, 372,
499, 501, 513, 520, 565
------ Ýskelesi, 391
Ýzmir, 30, 31, 32, 58, 60, 250, 253, 302,
371
Ýzzet
Muhâcirîn Komisyonu Birinci Azâsý,
557
Ýzzet Paþa
Kurenâdan, 237, 238, 553

K-L
Kabartay [Kabardey], 41, 123, 292
------ Kabilesi, 322, 323, 373, 536
Kafkasya/lý, 83, 101, 123, 146, 172, 184,
250, 373, 378, 380, 383, 388, 396,
416, 420, 428, 438, 446, 448, 464,
465, 470, 484, 490, 504, 515, 547,
556
------ ahalisi, 171, 536
------ Ýdare-i Merkeziyesi, 464, 465, 470
------ Muhâcirleri, 220, 225, 226, 227,
248, 310, 378, 382, 383, 391, 392,
399, 422, 446, 453, 456, 458, 553
------ Valiliði, 504
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Kal'a-yý Sultaniye, 382, 383, 447
Kâmil
Sadrâzam, 173, 440, 446
Kâmil Paþa
Canik Mutasarrýfý, 310, 313
Kamu kabilesi, 300
Kangal Kazâsý, 243
Karaçay, 556
------ Muhâcirleri, 259, 278, 558, 563,
565
Karadað, 144, 476
Karahisar Sancaðý
Afyon, 391, 559, 563
Karahisar-ý Þarkî, 310
Karakamýþ
Eskiþehir'de, 420
Karakoca Yaylak-ý hümâyûnu, 538
Karesi Vilâyeti, 389
Kars, 184, 362, 343
------ Baþþehbenderliði, 185
Kastamonu, 106, 194, 391, 396, 465, 501
------ Vilâyeti, 194, 251, 391, 410
Kavak, 234, 251, 252, 253, 389, 513, 520,
549
------ Tahaffuzhânesi, 250, 252
Kazgan, 117
Kazmut Yaylak-ý Hümâyûnu, 540
Kelkit, 310
Kerç, 373
------ Þehbenderliði, 388
Kerek Sancaðý, 220
Keþiþdaðý
Ýnegöl'de, 484
Kýbrýs, 106
Kýnýk kasabasý, 509
Bergama'da, 508
Kýrým, 24, 101, 353, 430, 532
------ Meselesi, 500
------ Muhâcirleri, 24, 25, 117, 306
------ Muhârebesi, 144
Kýrþehir Sancaðý, 146, 391, 422, 488
Kýzanlýk, 371

Kilis Kazâsý, 382, 388, 390
Kirmasti, 372
Koçgiri Kazâsý, 243, 367
Kolera, 249
Konya, 25, 66, 106, 189, 288, 396, 414,
428, 436, 440, 441, 442, 447, 456,
465, 491, 492, 500, 529, 556, 557,
558, 559, 563
------ Vilâyeti, 194, 391, 436, 440, 441,
442, 447, 449, 491, 492, 556, 559
Kosova, 501
Kozan, 487
Köstence, 372
Kötek kapýsý
Kars'ta, 529
Kuban, 398, 464, 465, 466, 470, 490
------ ahalisi, 141, 142, 399
------ Kazaklarý, 428, 446
------ muhâcirleri, 181, 399, 467, 470
------ Vilâyeti, 487, 490, 492, 493, 504,
505, 513
Kütahya, 26, 44, 285, 289, 298, 391, 481,
559
------ Meclisi, 298
Labinsk Nahiyesi, 428, 446
Lapseki Kazâsý, 316
Lazistan Mutasarrýflýðý, 360
Lehistan, 101
Lofça, 372

M-N
Ma'arra kazâsý
Halep'te, 487
Maârif-i Umûmiye Nezâreti, 89, 90, 279
Mâbeyn Baþkitâbeti, 222, 223, 259, 380,
422, 428, 446, 447, 563
Maden Kazâsý, 488
Magribî muhâcirleri, 405, 406
Malatya Kazâsý, 337, 338
Maliye Nezâreti, 26, 30, 31, 44, 45, 69,
75, 88, 89, 96, 190, 204, 206, 259,
389, 392, 436, 441, 442
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Maltepe Vapuru
Ýdare-i Mahsusa'nýn, 222, 223, 224
Mamuretülaziz, 141, 396, 410, 465, 487,
499, 500
------ Vilâyeti, 390, 398
Manastýr, 179, 500
Maniçe, 372
Mecidiye Kasabasý
Tuna havalisinde, 74, 181, 372
Mecidözü, 243, 244
Meclis-i Âlî-i Tanzimat, 24, 30, 44, 49,
50, 58, 59, 60, 200, 207, 286, 292,
304, 306, 316
Meclis-i Mahsûs-ý Vükelâ, 41, 59, 60, 64,
75, 76, 81, 83, 88, 89, 103, 141,
144, 181, 183, 185, 188, 189, 190,
197, 204, 220, 237, 238, 248, 251,
261, 262, 267, 306, 382, 388, 399,
447, 449, 464, 467, 470, 487, 490,
493, 494, 505, 509, 510, 525, 526,
543, 544, 559
Meclis-i Umûr-ý Sýhhiye, 81, 82, 83, 249,
250, 252, 253
Medine-i Münevvere, 345, 346
Mehmed
Harput Mutasarrýfý, 337
Mehmed Celal
Bahriye Nâzýrý, 236
Mehmed Cemaleddin
Trabzon Valisi, 346, 350
Mehmed Ferid
Ankara Valisi, 265
Sadrâzam, 236, 251, 544
Mehmed Memduh
Dahiliye Nâzýrý, 236
Mehmed Memduh
Konya Valisi, 415
Mehmed Said
Hariciye Nâzýrý, 171
Mehmed Said
Sadrâzam, 190, 204
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Mehmed Zeki
Müþir, 530
Mekâtib-i Sultaniye, 279
Mekteb-i Fünûn-ý Týbbýye Nezâreti, 82
Memâlik-i Mahrûse, 24, 25, 41, 49, 59,
64, 74, 75, 81, 82, 111, 117, 130,
141, 142, 144, 151, 171, 183, 184,
185, 188, 189, 190, 194, 197, 198,
199, 200, 202, 203, 204, 206, 207,
208, 209, 220, 222, 223, 224, 225,
235, 237, 250, 252, 261, 262, 266,
267, 268, 269, 285, 292, 388, 398,
428, 436, 440, 441, 442, 446, 448,
464, 465, 470, 490, 492, 494, 504,
520, 543, 544
Memduh
Dahiliye Nâzýrý, 227
Menbic Kasabasý, 424, 425
Menteþe, 318
Mersin, 300, 449, 487
------ Ýskelesi, 390, 447
Merzifon, 244
Mesudiye Kazâsý, 88, 89
Midilli, 372
Mihaliç, 289
------ Çiftlikât-ý Hümâyûnu, 433
Misli Nahiyesi, 390
Mudanya, 371, 372, 380
------ Ýskelesi, 391
Muhâberât-ý Umûmiye Dairesi, 269
Muhâcir Komisyonu Riyâseti, 58, 60, 66,
79, 105, 112, 121, 123, 142, 171,
179, 183, 190, 204, 205, 206, 222,
223, 224, 234, 242, 243, 249, 251,
252, 259, 276, 296, 298, 300, 313,
314, 316, 323, 329, 330, 333, 335,
336, 338, 343, 349, 360, 369, 378,
380, 383, 389, 398, 399, 410, 414,
416, 420, 428, 430, 436, 438, 440,
441, 442, 446, 448, 449, 453, 462,
466, 470, 487, 490, 492, 500, 525,
532, 536, 544, 533, 558, 563
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Muhâcirîn
------ Eytâmhânesi, 119, 121
------ Hastahânesi, 119, 121, 137, 138
------ Ýdare-i Umûmiyesi, 149, 227, 261,
383
Muhâcirîn-i Çerâkise, 64, 65, 88, 89,
100, 109, 111, 123, 306, 318, 320,
330, 357, 373, 376, 424, 433, 438,
449, 491, 520, 533
Muhâcirîn-i Ýslâmiye, 127, 128, 185, 190,
198, 199, 200, 203, 222, 223, 225,
235, 250, 267, 428, 461, 462, 466,
491, 529, 556
Mur Ali Baba dergâhý, 529
Musa Bey, 362
Musevî, 500, 501
Musevî cemâati, 265, 266, 268, 269
Mustafa Efendi
Ýzmid Kaymakamý, 327
Mustafa Faik
Musul Komisyon Reisi, 412
Mustafa Vehbi
Ticaret ve Nâfia Nâzýrý, 236
Muþ Ovasý, 525, 526
------ Sancaðý, 343, 391, 543, 544
Mülkiye Dairesi, 103, 109, 112
Münir
Dahiliye Nâzýrý, 172, 442
Nadir, 549
Nafiz Bey
Ýskân Memuru, 433
Nemrud Cebeli, 526
Niðbolu Muhâcirleri, 110, 112
Niðde Sancaðý, 391, 414
Niksar, 243
Nim Kabilesi, 289
Nogay/lar, 24, 30, 31, 37, 48, 49, 106,
117, 289, 290, 414
------ kabilesi, 48
------ muhâcirleri, 24, 30, 31, 37, 48, 49,
106, 288, 289, 290, 307
Novoroski, 184, 234

------ Þehbenderliði, 184
Nusret Paþa
Mirlivâ, 79, 357, 362, 363, 366
Nüfus Cerîdesi, 122

O-Ö
Ohannes
Hariciye Müsteþarý, 266
Ordu Kazâsý, 195
Orel Vapuru, 449
Orman ve Meâdin ve Ziraat Nezâreti,
194
Osman Bey
Asâkir-i Bahriye Kolaðalarý, 109, 110,
112
Osman Paþa
Erkân-ý Harbiye Ferikânýndan, 236
Osmanlý/lar, 100, 267, 484
------ pasaportu, 184
------ Tâbiiyyeti, 185
Ömer Paþa
Mirlivâ, 66, 69, 322, 323

P-R
Pasinler, 532
Peþmaf Bey
Kabartay Kabilesi'nden, 322
Petersburg, 504
------ Sefâret-i Seniyyesi, 171, 172, 222,
223
Prevadi, 372
Prizren Sancaðý, 501
Prusya Devleti, 200
Rakka kazâsý
Halep'te, 487
Rasim
Muhacirin Hastanesi Baþtabibi, 137,
138
Re'sülayn Kazâsý, 412
Refik Bey, 237, 238
Þurâ-yý Devlet Tanzimat Dairesi
Azasýndan, 236

581

KAFKS 1CILT.qxp

03.12.2012

19:16

Page 582

OSMANLI BELGELERÝNDE

KAFKAS GÖÇLERÝ

Reþad Bey, 237, 238
Þurâ-yý Devlet Tanzimat Dairesi
Azasýndan, 236
Reþid
Hüdavendigar Vâlisi, 553
Revan Sancaðý, 525
Rýfat
Dahiliye Nâzýrý, 493, 513
Rýza
Muhâcirîn-i Ýslâmiye Komisyonu
Birinci Azâsý, 189, 224, 236, 378, 442,
448, 533
Rize, 141, 398
Rodos, 253, 289
Romanya/lý, 144, 266, 267, 268, 269
Romanya tebaasý, 265, 266, 268, 269
Rostof Þehbenderliði, 383, 388
Rumeli, 25, 26, 58, 60, 110, 111, 112,
122, 127, 148, 201, 207, 276, 373,
424, 461, 515, 540
------ muhâcirleri, 207, 425, 464, 466,
494, 505, 539, 540, 541
------ Sevâhili, 148
------ -i Þarkî, 144, 371
Rus/lar, 267, 269
------ hüccâcý, 253
------ pasaportu, 184, 543
------ Seyr-i Sefâin Þirketi, 234, 549
------ topraðý, 184
Rusya/lý, 24, 37, 38, 48, 81, 82, 83, 100,
141, 142, 144, 172, 183, 184, 188,
189, 190, 197, 198, 199, 200, 203,
220, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
248, 249, 250, 251, 252, 261, 262,
266, 267, 269, 322, 376, 388, 398,
410, 428, 436, 440, 441, 442, 466,
487, 490, 492, 494, 504, 505, 513,
525, 526, 529, 543, 544, 565
------ Devleti, 24, 37, 48, 141, 142, 184,
185, 190, 199, 200, 204, 267, 399,
493, 506
------ Ermenileri, 197, 198, 203
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------ hududu, 249
------ Hükûmeti, 172, 183, 184, 185, 189,
198, 199, 203, 261, 267, 398, 428,
447, 465, 487, 490, 492, 493, 504,
505, 536
------ konsoloslarý, 261, 267
------ Sefâreti, 25, 37, 38, 82, 141, 142,
183, 198, 199, 203, 249, 261, 398,
428, 447, 464, 466, 467, 470, 490,
504, 544
------ sevahili, 252
------ tebaasý, 265, 266, 267, 268, 269
------ vapuru, 345, 449, 513
Rüsûmat Emaneti, 121

S-Þ
Sadâret, 27, 30, 31, 45, 48, 52, 53, 66, 67,
70, 82, 105, 172, 173, 188, 197,
198, 199, 200, 209, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 234, 237, 238, 248,
251, 259, 268, 269, 276, 294, 318,
320, 324, 333, 336, 337, 338, 356,
378, 382, 383, 390, 396, 398, 399,
410, 416, 417, 436, 438, 440, 442,
446, 464, 487, 490, 491, 492, 493,
494, 499, 505, 506, 509, 510, 513,
515, 525, 532, 543, 547, 556, 557,
558, 563
Said
Hariciye Nâzýrý, 465
Sadrâzam, 188
Saideli Nahiyesi, 456
Salih Bey
Konya'da muhacir iskânýna memur,
66
Salih Bey
Mirlivâ, 55, 67
Saltanat-ý Seniyye, 24, 37, 48, 49, 52, 60,
64, 68, 74, 75, 97, 101, 184, 189,
220, 292, 353, 487, 490, 492, 493
Samsun, 82, 83, 103, 106, 310, 322, 323,
346, 350, 398, 399, 420, 467, 470,
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------ Ýskelesi, 106, 345, 390, 391, 396,
398
Saruhan Sancaðý, 302
Sebesky, 549
Seferiye Çiftliði, 329, 330
Ýzmid'de, 329
Selanik, 53, 103, 118, 501
Seraskerî, 41, 42, 81, 83, 93, 144, 146,
206, 259, 285, 508
Servi, 372
Sevâhil-i Çerâkise, 366
Sevk Komisyonu, 249, 251, 252
Seyidgazi Kazâsý, 285, 298
Seyyid Mehmed Ali
Bâbýâli Hukuk Müþaviri, 202
Sýhhiye Nezâreti, 250, 251, 252, 253
Sýrbistan, 144
Sicill-i Nüfus Ýdâre-i Umûmiyesi, 269,
431
Dahiliye'nin, 268
Siird, 391, 526
Silivri Ýdare Meclisi, 109
Sinob, 81, 82, 83, 118, 249, 251, 253, 391,
410, 416, 467, 470, 490
------ Ýskelelesi, 396
------ Limaný, 252
------ Tahaffuzhânesi, 250, 251, 252
Sivas, 25, 66, 69, 93, 103, 106, 141, 190,
289, 292, 310, 311, 313, 322, 323,
324, 335, 336, 337, 338, 345, 346,
349, 350, 366, 367, 369, 396, 410,
417, 467, 470, 491, 501
------ Vilâyeti, 146, 188, 189, 242, 398,
416, 422, 448, 529, 556
Sivastopol, 222, 223, 547
------ Þehbenderliði, 547
Sivrihisar Kazâsý, 259, 265, 266, 268,
269, 487, 559, 565
Soðucak Ýskelesi, 68
Sohum muhâcirleri, 104
Sultan Abdülaziz Han, 117, 132
Sultan Abdülmecid, 117, 132

Suriye, 189, 404, 500, 520, 532, 533
------ Vilâyeti, 405, 406, 435, 453, 520,
532, 533
Süreyya
Saray Baþkâtibi, 173, 441, 462, 494,
506
Þabsýh [Þapsýð] kabilesi, 369
Þam, 103, 106, 220, 529
Þark, 100
Þefik
Zabtiye Nâzýrý, 225
Þehremaneti, 44, 45, 55, 111, 113, 251
Þeki, 345
------ muhâcirleri, 346
Þeyh Seyyid Süleyman
Ýskân-ý Muhâcirîn Reisi, 123, 373
Þeyh Þâmil, 529, 543
Þirvan/lý, 345, 346
Þumnu, 372
Þûrâ-yý Devlet, 103, 109, 111, 112, 118,
177, 236, 269, 430, 508, 509, 510,
515
Þükrü
Maârif-i Umûmiye Nâzýrý, 280

T
Tâbiiyyet
------ Müdüriyeti, 267, 269
------ Nizamnâme-i Mahsûsasý, 205
------ ve Ýstiþâre odalarý, 266
Tâbiiyyet-i Osmaniye, 201, 205, 206,
207, 208, 261, 265, 266, 267, 268,
269, 431
Tahrirât-ý Hariciye Kalemi, 200
Tahsin
Saray Baþkâtibi, 237, 238, 242, 248,
251, 510, 515, 520, 549, 551
Takvim-i Vekâyi, 89
Taman Ýskelesi, 322, 323
Tanzimat Dairesi
Þurâ-yý Devlet, 430, 508
Tanzimat-ý Hayriye, 48
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Tarikât-ý Kadiriye, 529
Tatar, 106, 405, 406, 414
------ muhâcirleri, 405, 406
Taygan, 123, 373
Tedrisât-ý Taliye Dairesi Müdüriyeti
Maarif-i Umûmiye Nezâreti'nin, 279
Tekay kabilesi, 335, 336, 337, 338
Teke Sancaðý, 391, 414
Tekfurdaðý, 307, 372
Tepel Yaylak-ý Hümâyûnu, 539
Tercüme Odasý, 200
Terkos, 371
Tersane, 104, 194
Tevfik
Hariciye Nâzýrý, 199
Tezkire-i Osmaniye, 189, 261, 430, 431
Týrnova, 372
Ticaret ve Nâfia Nezâreti, 236
Tiflis, 222, 223
Tokad, 243, 529
Tophâne, 194
Trablusgarb, 448, 462
Trabzon, 66, 67, 68, 69, 70, 81, 82, 83,
189, 225, 226, 227, 310, 311, 345,
346, 349, 350, 356, 357, 360, 369,
391, 436, 440, 441, 442, 500, 529
------ Ýskelesi, 391
------ Vilâyeti, 195, 225, 226, 227, 399,
416, 417
Tuna, 74
Turhan
Evkâf-ý Hümâyûn Nâzýrý, 236
Türk muhâciri, 122

U-Ü
Ubýh Kabilesi, 109, 112
Umûr-ý Siyasiye Müdüriyet-i Umûmisi
Hariciye'nin, 266
Urfa, 333, 349, 350
Usukay Kazâsý
Daðýstan'da, 543
Üçüncü Alaçam Yaylak-ý Hümâyûnu,
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540, 541
Üsküb Sancaðý, 501
Üsküdar, 376

V-Y-Z
Vahid Bey
Muhacirîn Komisyonu Azasý, 236
Van, 349, 350, 533
Varna, 122, 372
------ iskelesi, 103
Varto Kazâsý, 543, 544
Vesni kabilesi, 350
Veysi Paþa
Harput Mutasarrýfý, 336
Vladikafkas, 141, 142, 398, 399
Yahya Süleyman
Ýskan-ý Muhacirin Þube Baþkaný, 122
Yalova, 378, 565
Yâver Efendi
Muhacirîn Komisyon Baþkâtibi, 66,
67,68, 69
Yedikule, 389
Yekaterinodar Nahiyesi, 428, 446
Yenihan Kazâsý, 243
Yeniþehir, 430
Yýldýz Saray-ý Hümâyûnu, 242, 461, 464,
465, 493, 504, 520, 549, 551
Yozgad, 146, 391, 416, 417, 422
Yunanistan, 144
Zabtiye Nezâreti, 224, 225, 226, 227,
249, 251, 252, 389, 557
Zaðra-i Atîk, 371
Zaðra-i Cedîd, 372
Zile, 244
Ziraat Bankasý, 236
Zisu kabilesi, 356, 357
Ziþtovi, 110, 112
Zor Sancaðý, 106, 412

