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İST ANBUL'UN ZAHIRE İŞLERİNE DAİR İKİ VESİKA 

Osmanlı İmparatorluğunun inhitat devirlerinde, yabancı devletlerin, h~rp gemileriyle 
Boğazları tehdid etmeleri, hatta Çanakkale Boğazı'nı _abluka alfına a·Jmaları· sık._sık va'.kı, 
olmuş .hadiselerdir; bu yüzden İstanbul'a zahire ve· erzak götüren· gemilerin; seyir ve 
seferlerini müşküliit içinde yapmalarının, İstanbul'un yiyecek sıkıntısına maruz kalın.asına 
seb_ebolduğu görülmüştür. 

İşte devlet, zaman zaman aldığı tedbirlerle; bu sıkıntıyı bertar· f etmeğe çalışmıştıi-. -
Neşrettiğimiz vesikalar, bu tedbirlerin mahiyetini göste~mektedir. . · 

(1) ni.miarali vesika, 1244 (1828) yılinda Rus gemilerinin Karadeniz Boğazı yakın
larına doğru gelmesi ve Çanakkale Boğazınıtı ·abluka altına ·alınması, civar ·sahillerden 
bir kısm!nın istila edilmiş bulunması dolaYısiyle, İst~nbul' da . çekilmeğe başlanıla~ yiyecek · 
sıkıntısı Üzerine Anadolu'ya yazİlan bir emirdir. . . ' 

Babıali bununla, i_leriki yıllarda, herhangi bir darlıkla l<:arşılaşılmamak için daha 
önceden İstanbul' da erzak ve zahire· istoklaq yapabilmek düşüiıc_esiylı; İstanbul' da An.ad o-

. lıi'daki boş tarlaların ekilmesini emreylel!lektedir. . . . 

Esasen İstanbulun· iaşesi meselesi, Osmanlı devl~tini, her zaman meşgul eden· ·ehem
miyetli meseleler arasındadır : zahire temini, zamaıi zaman, kah de~let eliyle, kah tüccar ' 
vasıta~iyle, taşradan mubayaa suretiyle vukıillulmuŞtur. 

Zahirenin devlet. eliyle mubayaası usulü, Selim IlI zamanl~a kadar devam ~der .. Bu 
devirde, bu usulün -halk menfaatı "bakımından zararlı·· olduğu "görülür, yine tüccar tara
fından temini cihetine gidilir ; kısa bir zaman içinde,• bunun da birçok mahzurları· göı:ül
meğe başlanır ve zahire ihtiyacının bir kısmının devlet tarafından mubayaasıµa, bir kısmının 
da tüccar eİiyle teminine, sefer zamanında da .ordu ihtiyacı için, devlet ricalinden birinin, 
Zahire Nazırı unvaniyle.bu işe meııiur .edilmesine karar ·verilir. Bu şekil Abdülm~cit zama
n.ina kadar devam ed~r .. Fakat harice zahire ihracını menetmenin, müstahsilin zararüiı 
mucib olduğu görülerek; bu işleri organize etınek Üzere, bir:-Ticaret Nezareti teşkili mu
vafık görülür ve zah~re. ihracı serbest bırakılır". 1255 (1839) . 

. Fakat aradan kısa bir. müddet geçince, b~ serbestlik tekrar· kaldırılır, müstahsıl. un
surun ekecek ve yiyecek ihtiyacını gidermek ve İstanbul halkını yiyecekÇe ~ıkışık vaziyetten 
kurtarmak maksadiyle harice ~ahire S<ıtışı yeniden meıiolunur. İşte .(2) numaralı vesika, 
bu yasağın mahiyetini ve bu hususta ne gibi--tedhirlerin alınmış olduğunu göstermektedir. 

Her iki vesika da, Kastamonu Şer'iye Mahkemesi sicillerinden. alınmıştır .. 

Talat Mümtaz YAMAN 
Diyarbakır lif aarif Müdürü 
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Hali tarlaların ziraat olunması emridir 

Anadolu.nµn şol kolu yeirnn 've ye~arına nihayetine varınca hüküm. 
fühl . 

Memalik-i mahrusat-ül-mesalik-i padişahanemin. ekseri mahalleri arz-ı 
münbite ile muhat olmak mülabeseşiyle ahalisi ellerinde bulunan o makule 
mahalleri ziraate rağbet eyledikleri takdirce biinayetillahi teala feyi ü 

. bereket ·· husuliyle zehayir . hususunda hiç bir taraftan zaruret çekilmiye
ceği zahir iken· bir müddettenberi Anadolu ve Rumeli taraflarında ziraat · 
ve hiraset maddesine layikiyle dikkat ve . rağbet. olunmıyarak ta: laların 
çoğu zer' ü ziraaU~n hali durmakta ve bihikmet-illahi ·teala bir kaç sene
dir bazı mahaller mezruatına cerad müstevli olarak oltaraf ·ahalisi 
zaruret çekıheüe oldukları derkar ~e işbu · zer' ve zfraat madde~i ise 
akavat-ı beşeriyenin cüz'-i ·azamı olan zehayir-i muktaziyenin ırienatı ve 
ahali-i_fukaranın taayyüşlerinin medari olmak hasebiyle bh: mahalde arazi 
ve tarla hali bırakılmayup cümlesinin ekilüp . biçilmesi feyz ü . inayet-i 
Cenab-ı Rabb-ül-alemin ile zehayir hususunda tevsi-i akvaf ı ibad-ullahi 
müstelzim olacağında şüphe·. olmadığı bedihi ve aşikar olmaktan naşi 
siz ki vüzera-yı müşar ve mirmiran ve mevlana. ve nü.vvab ve sair~i mu~ 
mumaileyhimsiz, zir-i.·hükftmetinizde kfün kaza ve, kasabat, sefere giden 
.voyvoda ve ayanların mahallerinde bulunan vekilleri taraflarından bu ·· 
hususa müstakillen takayyüt ve nezaret olunarak ahaliden ferd-i a feride 
baŞıboş gezdirilmeyüp h~li olan tarlaların o makule ektirilüp biçtiril
mesi ve erbab-ı ziraatten olup tohum ve hayvanı olmıyarilara tarafların
dan ve gerek sair erbab-ı iktidar caniplerinden · lüzumu mikdar tohum 
·ve hayvan· itasiyle bir hali erazi ve tarla bırakılmıyarak cümlesinin ziraat 
ve hiraset olunması esbabının istihsaline bililtifak jhtimam ve dikkat 
eylemeniz fermanım olmağın teribihen ve· tekiden ıikab-ı müstetaptan işbu 
Emr-i Şerifimisdar ve ...... ile tesyar olunmuştur. imdi zaman-ı adalet-iktiran-ı 
aşhanemde kaffe-i ibacl-ullahın refah~ı halleri ve memalik-i mahrusamın aba
dani ve- umranı matlup ve mültezem-i pad!şahanem _olmakla vüsul-i ferinan-ı · 
ce.lil-ül-unvanımda zir-i hükumetinizde vaki ~aza ve kasabat ve kura aha
lisinden hiç birini başıboş nafile_ gezdirtmeyüp hali olan yetkri . o mi
sillulara ektirip. ve biçtirmeğe ve erbab-ı ziraatten olup kudreti olmıyan-
_ lara dahi voyvoda vekilleri taraflarından ve· sair eshab-ı servet ve iktidar· 
caniplerinden tohum ve hayvan itasiyle iane olunarak mecmu tarlaları~ · 
ziraat olunması vesailinin istikmaline vüfı1r-i say' ü gayret eylemeniz 
matlub-ı mülukaneQl · idüği ve bu husus · umur-ı mutenadan olduğuna 
bina~n bu bapta kusur u . rehavet ve tekasül ü Detaet bir vechi!e caiz 
olmadığı malumunuz oldukta bervech-i muharrer amel ve hareket ve infaz-1 
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· İstanbul zahire işlerine dair iki vesika 

e_mr Ü iı:ade~i Şahaneme bilittifak ihtimam ve dikkat ve hilafı vaz'ı tec
.vizden ziyade ittika ve mübaqdet eylemeniz'.babında ferman-ı alişanım 
sadır olmuştur, buyurdum ki. 

( Evasıt:i rebiıılahir 1244 • Birincifeşrin 1828 sonları) 

Türkiyeden zahire ihracının menine dair ferman 

· Anadolunun sol kolu· yemin ve yesariyle nihayetine varınca hüküm-
dür ki · 

Memalik-i mahrusa-i şah;memde kain kazalardan müretteb. olan mü.,. 
bayaat maddesinin rahmen Hl-fukara geçenlerde afv ü ilgasiyle herkes 
husule getirdiği zehayiri fiat-ı c'ariyesiyle dilediği mahalle füruht eylemek 
üzere müsaade-i seniye-i şahanem erzan · kılınarak olbapta lazmigelen 
mahallere evamir-i celile-i müh1kane neşriyle ilan-ı keyfiyet oiunmuş ise de 
bihikmet-illahi teala bu ~ene-:i mübarekede memalik-i mahrusa-i şahanemin · 
ekseri mahalleri mahsulatında . Çendan feyz ü bereket runüina. olmayup 
derun-i memalik-i Devlet-i Aliyemde mevcut bulunail' zehayir dahi fakat 
arazi-i dahi.liye-i saltanat-ı seniyemin tohumiuğuna ve fazlasının idare;_i · 
mekfilatına . ancak kifayet edüp belki ana bile vefa etmez derecede 
idüğr tahkik-kerde-i şah·anem olduğuna ve beyandan müstağni olduğu . 
vechife · erbab-ı ·ziraat -ve hiraset ve eshab-ı ;zehayir ve .. mahsulat hakkında 
bervech-i bala şayan kılınan ruhsat-i .!:!eniyem yalnız memalik-i mahrusaİn 
ahalisinin kifaflarından fazla -olan zehayire münhasır olarak ol dahi mah
sulatın kesret üzere· olmasına mütevakkıf bulunup yoksa böyle zehayirin 
kılleti vaktinde herkes ellerinde olan mahsullerini harice verip de sonra. 
Huda: göstermesün her tarafta zahireye . nedret ve k~tret tari olacağı 
bedihiyattan ·iken ibad-ullahın bu bapta duçar-ı zaruret ve müzayaka ol-· 
malan nezd-i merahim-vefd-i cihandaranemde bit vedıile tecviz oluna
mıyacağına. ve egerçi bu hususta_ harice zahire füruhtunun men'i kaziye
sinde bu defa bazı düvel-! mutehabbe ile akdolonan muahede-i ticaretten 
dolayı düvel-i müşarünileyhim tüccarının memnuiyetleri ic;:ıbedeceğinden 
bu dahi mua hede-i mezkfireye menafi olur ise de ledilicap muvakkat suretiyle 

. harice za4ire satdmasınm İne~'i hukuk-İ milliye iktizasınd~n. oıu·p hatta 
anların memalikinde dahi bu usul ötedenberi cari ve mer'i olan mevaddan 
idüğine. mebni gerek Dar-·ül-hilafet-il-aliyem sekenesi ve gerek memalik-i 
mahrusa-i şahanem ahalisinin müzayaka ve zaruretten :vikayeleri zımnında 
bu senelik zahire yani asıl gıda-yi insani ve medar-ı kuva-yı hayvani olan 
nan-ı azizin ecza-yı Iazimesinden pulunan hınta ve şiir ve Çavdar ve .. 
kokoroz ve darı misillfi beş nevi zehayirin harice ihracından men'iyle 
.icabına g-öre ı;lerun-~ nıem.alil<-i nlçıhrusamda ve Dar-ül-hilafet-il-aliyemde 
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sarf olunması sureti "bittensip olvechil.e icrasına ir~de~i katıa-i mülı1kanem 
taallükiyle olbapta şerefriz~i. sudur olan einr-i. hümayun-! rnerahiriı-nüinun-i.: 
şehriyaranern mukt~za-yi· rnünifi üzere memalik-:i. mahrtisa~i şahanemde 
kain mahallere .. · vesayay-i . muktazıy.eyi . havi. başka başka evamir-i 
şerifelil tasdir' olurmi.uş ve keyfiyet Derisaadetimde mi.ıkini bifcümle düvel".i 
mütı;habbe süferasl Jaraflaı ına tekarir-i resmiye itasiyle bildirilmiŞ ·.olmakla 
siz ki Ferik-i müşar ve kuz.at ve nüvvap ve sair-i mumaileyhimsiz, vusul-i ' . 
ferman-ı celil-.ül-unvanımda siz dahi keyfiyeti liva-yı niezbur ahalisin_e etrafiyle -
ifade ve tefhim ederek ve lazımgelen ·memer ve · mabef' ve iskeleleri 

. gereği gibi se"dd. Ü bend eyliyerek fakat bu seneye mahsub olmak. üzere 
olhavalide -·mevcut olan mezkilr~ül-ecnas zehayirin zinhat. v.e zinhar bir: 
habbeşi müste'min t_aifesine ve sair 'et::nebi ·makulesine verdirifmeyüp 

· ahali-i memleketin tohumluk ve yemekliklerin:e iüzumundan fazlası Dar-ül
hÜafet-ilaliyem sekeİıesİnin ekvat-:ı yevmiyelerine sarf olunmak üzeredoğ-

. ·- ruca Der-i saadetime irsal ve isal:kılın~rak · olve'~hile def'-i · müzayaka.:i 
·ibad emr-i · ·ehemmine . cümle tarafından ·dikkat ve· itina· olunması ve 
eğer hafi ve celi harice zahire verillip de sonr~ eyyam-ı şi"ta~a memalik~i m~h
rusam ahalisi zaruretve muzayakaya giriftar olmak Iazııpgelir ise mütecasir 
olanların tedibat-ı l~yikalar~ icra .olunmak iÇin Der-i saadetime Jıam ;ve inha 
kılınması esbab-ı vesailinin istihsal ve istikmaline cümleniz· bilittifaR ihti:. . 
marn.ve sarf.:ı makôeret eylemenii. fe);manımolmağıri tenbihen ve'ihtima
men niahsusaii işbu emr-i celil-ül:kadrim isdar ile tesyar dlun:muştur: 
İmdi bu husus, .rnesalih-i saireye _makis olmayup vediat-uHah olan ahali ve 
fukara ve re~ya ve berayanın hevayic-i zaıuriyelerine dokunur vacib-ül-itina 

· .. bir madde-i C:esime olduğuna riiebni bal~da. ·beyan ·olunduğu . vechile 
takayyüdat ve ik<;iamat-ı Iazimenin kemayenbağıy icra ve ifasiyle şu husustan .. 

· dolayı ahali ve fükaraya, hususiyle D_ar-us".saltanat-is-seniyem sekeiıesine 
ber gı1na zaruret çektirilınemesi esl;>abının istihsa!i irade-i_katıa i mülı1~ 
_kanem iktizasınd.?n idüği ve hilafı vaz' u halat vukuuna bir -vechile 
rita-yi şerifim :. olmadığı malumunuz oldukta berminval-i muharrer amel 
ve hareketle ifa-yi levazım~ı sadaka:tka;ı ve ;dirayete cümleniz biL-ittihad 
riıezid-i ikdan:ı ve gayret·ve hilafından gayeHil-gaya tevakki Ve;! mübaadet 
eylemeriiz ·babında ferman-ı ;ılişanım sadır ·olmu:şfür. Buyurdi!ı:İJ. ki vusul · 
buldukta· bu babda vech-f meşruh üzere şerefyaffe-i sudur olan ferinan.;ı 
vacib-ül~ittibaımın ıriazmun-i· -. ita,at~makriıniyfe amef ve hareket eyliyesiz; 
Şöyle hilesiz, ~larrı.et-i şerife itimat kıldsız. -. Tahriren fievasıti ·şehri ram'a'" -
zan,il~mübarek Iisenetr hamsun ve hamsine ve mieteyni -ve elL · 

(Ramazaıı l~SS ortal~rı = ikincJt~şrin 1839 sonları). . 
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