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Sicill-i Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Osmanlı Devlet 

Memurları 
Ottoman Officials from Bayburt According to Personnel Records 

Doç. Dr. Yunus ÖZGER 
Bozok Üniversitesi - Yozgat 

Öz: Sicill-i Ahval Defterleri’ne dayanarak hazırlanan bu makalede, Bayburtlu Osmanlı devlet 

memurunun sosyal, iktisadi ve kültürel durumları incelenmektedir. Tespit edilen 25 Bayburtlu 

memur’un üçü gayrimüslim diğerleri ise Müslüman’dır. Memurlar arasında Türkçe okuryazar 

olanların yanı sıra Arapça, Farsça, Ermenice ve Fransızca gibi yabancı dil bilenler de mevcuttur. 

Defterlere göre bazı memurlar sadece Bayburt’ta görev yapmışken; bazıları ise Makedonya, Bosna, 

Halep, Bağdat, Basra ve Yemen gibi bugün Türkiye sınırları dışında kalan uzak bölgelerde de 

istihdam edilmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Sicill-i Ahval Defterleri, Bayburt, Osmanlı Devleti 

Abstract: Relying on the Ottoman personnel records (Sicill-i Ahval Defterleri), this article examines 

the social, economic and cultural status of Ottoman officials from Bayburt. Three out of twenty five 

identified officials were non-Muslims. Beyond Turkish some of these officials knew Arabic, Farsi, 

Armenian and French languages. According to personnel records, some of these officials worked 

only in Bayburt, while others worked in various provinces of the empire in Bosnia, Aleppo, 

Baghdad, Basra and Yemen.  

Keywords: Sicill-i Ahval Registries, Bayburt, Ottoman Empire 

Giriş 

Türk tarihinin çok önemli bir evresini oluşturan Osmanlı döneminde Fatih kanunnamesi 

ile beraber hemen her alanda kurumsallaşma sürecinin hızlandığı bilinen bir gerçektir. Bu 

süreçte mevcut ya da yeni tesis edilen kurumlarda, devlet işlerini icra etmek üzere bugün 

olduğu gibi memurlar istihdam edilmekteydi. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, klasik dönem 

memur yetiştirme sistemini otodidaktik olarak tanımlarlar. Her dairenin aynı zamanda memur 

yetiştiren bir mektep özelliği taşıdığı bu uygulamada çoğunlukla memur ya da devlet ileri 

gelenlerinin çocukları çırak olarak alınmakta, on iki yaşına geldiklerinde ilgili kalemlere 

devam etmeleri sağlanmaktaydı.
1
 Klasik dönemin memurları, muvazzaf statüsünde 

bulunmadıklarından belli bir maaş sistemine bağlı değillerdi. Gezici memurlar ya da kalemde 

görev yapanlar, kalemiye hisse ve harcı, zeamet tayini veya atiye, mevkuf ve mübaşiriye 

hizmeti gibi yıllık bazı tahsisat, muayyenat ve resmî hediyelerle hayatlarını sürdürürlerdi.
2
 

 Modernleşme sürecinin başlangıcı olarak görülen Tanzimat döneminde diğer alanlarda 

olduğu gibi memur alım sisteminde de değişikliğe gidildi.
3
Fermanın ilanından sonra 

memurlarla ilgili önemli kararlar alındı ve bu bağlamda bazı meclisler açıldı. Bir süre sonra 

                                                           
1 Ali Akyıldız,  Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993, s.52-64. 
2 Gülden Sarıyıldız, Sicill-i Ahvâl Komisyonu’nun Kuruluşu ve İşlevi 1879-1909, Der Yayınları, İstanbul 2004, s.2. 
3 Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı 

İmparatorluğu, Editörler Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınları, 2.baskı, Ankara 2006, s.83. 
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Ahmet Cevdet Paşa’nın çok büyük katkıları ile memurların istihdamı ve diğer alanlarla ilgili 

nizamnameler yayımlandı.
4
 Yeni dönemde ilk olarak Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı. Sadaret 

ve maliyenin memur ihtiyacını karşılamak için kurulan bu okul açıldığında dairelerde çalışan 

memur çocukları buraya alındı. Kalemlere hariçten memur alımına son verildi. Okulu 

bitirenler yapılan sınav sonucunda memuriyetlere yerleştirildi. Ardından yine aynı amaç 

doğrultusunda Mekteb-i Ulûm-ı Edebîye açıldı. Böylece memur alımları, rica, şefaat ve iltimas 

gibi haksız uygulamalara bağlı kalmak yerine hak edenin istihdamını sağlayan sınav usulüne 

bağlanmış oldu.
5
 Memurların yargılanma biçimiyle ilgili de düzenlemelere gidildi. Bu 

bağlamda 1855 tarihli “men’i irtikâba dair ceza layihâsı”  yürürlüğe konularak yargılama işi 

bazı ilkelere bağlandı. Ardından 23 Mayıs 1871de ise “Memurîn Muhakemât Nizâmnâmesi” 

yayımlandı.
6
Sürecin sonunda 17 Şubat 1914 tarihli “Memurîn Muhakemât Kanunu” 

hazırlandı.
7
 

Meşrutiyet döneminde memurların sicil kayıtlarının tutulması zorunlu hale getirildi. II. 

Abdülhamit’in parlamento açılışında memurlarla ilgili dile getirdiği öneriler doğrultusunda 

memurlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Ahmed Cevdet Paşa’nın Dahiliye Nazırı olduğu 

(1877) dönemde mutasarrıf ve kaymakamlar başta olmak üzere mülkîye memurlarının 

tercüme-i hâllerini kaydetmek üzere Bâb-ı Âlî’de bir Sicill-i Ahlâk Defteri hazırlandı. Devlet 

personelinin sicillerini tutmak için de 1879’da Sicill-i Ahvâl Komisyonu oluşturuldu ve Sicill-i 

Ahvâl dairesi kuruldu.
8
 Sözü edilen daire tarafından tutulan defterler, Sicill-i Ahvâl Defterleri 

olarak adlandırıldı. Günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Dâhiliye fonunda yer alan bu 

defterler, devrin büyük devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa’nın gayretleriyle tutulmaya başlandı. 

Zaten ilk tutulan defter de ona aitti.
9
 Defterlerin nasıl tanzim edileceği yayımlanan 

nizamnamelerle tarif edildi.
10

 

Sicill-i Ahvâl defterleri 19 yüzyıl arşiv araştırmalarında birçok açıdan önemli konulara 

kaynaklık edebilecek niteliktedir. Defterler sadece devlet memurlarının hayat hikâyelerinin 

yazılı olduğu klasik biyografi özelliği taşımaz, aynı zamanda memurların görev yaptığı 

şehirlere ait bir takım özellikleri de ortaya koyabilen, devletin malî ve idarî politikasının 

takibinin yapılmasına imkân tanıyan, uygulanan eğitim sistemi hakkında bilgi elde edilebilen 

kaynak özelliklerini de sergiler.
11

 

A- Sicill-i Ahvâl Defterinde Kayıtlı Bayburtlu Memurların Sosyo-Ekonomik ve 

Kültürel Durumları 

                                                           
4 Yusuf Halaçoğlu, M. Akif Aydın, “Cevdet Paşa”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), VII, İstanbul 1993, s.443-

450. 
5 Akyıldız,  Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, s.52-64; Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve 

Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul 2006, s.50-51. 
6 3 Rebiyyü’l-evvel 1288 (23 Mayıs 1871) tarihli Me’mûrîn Muhâkemesine Dâir Nizâmnâme metni için bkz. 

Düstur, I.Tertip, C.I, s.604-606. 
7 Uğur Mumcu, “Türk Hukukunda Memurların Yargılanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 

28, sayı 1, Ankara 1971, s.142-144. 
8 Sarıyıldız, Sicill-i Ahvâl Komisyonunun Kuruluşu ve İşlevi, s.17, 87-88; Necati Aktaş, Başbakanlık Osmanlı Arşiv 

Rehberi, Başbakanlık Basımevi, İstanbul 2000, s.240-241; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul 1993, s.210. 
9 Talip Mert, “Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Buna Dair Yayımlanan Nizamnameler –I”, Arşiv Araştırmaları Dergisi, 

sayı 2, İstanbul 2000, s.99. 
10 Sözü edilen ilk nizamname “Sicill-i Ahvâl Talimat-ı Umumîyesi ve Zeylî ile Tarifnamesi Ahkâm-ı Münderecesini 

Tavzihan ve Tadilen Vaz Olunan Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Sicill-i Ahvâl Kanunnâme-i Umûmîyesi” adıyla 

yayımlandı.  Sicill-i Ahvâl Kanun-ı Umûmîsi 8 fasıl ve 39 maddeden oluşmaktaydı; Mert, “Sicill-i Ahvâl Defterleri 

ve Buna Dair Yayımlanan Nizamnameler –I”, s.100. 
11 Yunus Özger, Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Yozgatlı Devlet Adamları, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 

2010, s.20.  
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Sicill-i Ahvâl Defterlerinde kaydı bulunan Bayburtlu memurların sayısı 25 kişidir. 

Bunlardan 20’sinin doğum yeri Bayburt’tur. Diğer beş kişi ise aslen Bayburtlu olmasına 

rağmen muhtemelen babalarının memuriyeti gereği farklı şehirlerde dünyaya gelmişlerdir.  

Bunlardan Ahmed Vasfi Efendi “Bayburd ahâlisinden ve tarîk-i ilmiyesinden Hüseyin 

Efendi’nin oğlu” biçiminde kayıtlı olup İzmir’de dünyaya gelmiştir.
12

 Bayburt hanedanından 

Bostancızâde müteveffâ İbrahim Ağa’nın oğlu olan İsmail Fehim Efendi ise Erzurum’da 

dünyaya gelmiştir.
13

Doğum yeri Erzurum olan diğer iki kişiden biri İsmail Fehim Efendi’nin 

kardeşi Mehmed Nazif Efendi’dir.
14

 İkincisi ise “Bayburdlu Mehmed Efendi’nin mahdûmu” 

şeklinde kayıtlı olan Muharrem Efendi’dir.
15

 Bayburt hanedanından Hâcı Mehmed Efendi’nin 

mahdumu olan Kadızâde Ali Rıza Efendi ise R.Evvel 1264’te [Şubat-Mart 1848]  günümüzde 

Artvin vilayetine bağlı olan Ardanuç kasabasında doğmuştur. 
16

   Bayburtlu 25 memurdan 

22’si Müslüman’dır. Filibos Efendi, Maksud Mesrub Efendi ve Mıgırdıç Efendi adlı üç kişi ise 

Hıristiyan olup Ermeni tebaaya mensuptur. Ancak üçünün de doğum yeri Bayburt’tur. 

1- Bayburtlu Memurların Dinî ve Etnik Durumu   

 Sicill-i Ahvâl kayıtlarında Müslüman tebaanın etnik ya da mezhebi durumuyla 

ilgili bir veri bulunmaz. Ancak bazı gayrimüslimler için açıklayıcı bilgiler yer alır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan Sicill-i Ahvâl kayıtlarındaki pek çok 

gayrimüslimin etnik kökeni, “Ermeni Katolik milletinden”,17“devlet-i âliyyenin Ermeni 

milletinden Artin Servet Efendi,”18 “Osmanlı Devleti’nin Rum tebaasından olup, 

tüccardan Yosifidi Efendi’nin oğlu”
19

 biçiminde çok açık yazıldığı halde; Bayburtlu 

gayrimüslimlerinki böyle değildir.  Söz konusu Bayburtlu üç gayrimüslim memurun 

Ermeni kökenli oldukları, tahsil gördükleri okullardan tespit edildi. Örneğin Filibos 

Efendi’nin kaydında “Dersaadet’de Gedikpaşa Mahallesinde kâin Ermeni 

Mektebi’nde Ermenice ve baʽde muallim-i mahsûsdan Türkçe okumuştur. Türkçe ve 

Ermenice tekellüm eder ve okuryazardır”20 bilgisi bulunur. Maksud Mesrup Efendi’nin 

kaydında ise  “Bayburd Ermeni Mektebi muallimlerinden müteveffâ Tatyos’un 

oğludur”21 bilgisi yer alır. Mıgırdıç Efendi hakkında ise “Bayburd kasabasının 

Mesrubyan nâm Ermeni ibtidâi mektebinde tahsîl ederek” 22 şeklinde izahat vardır.  

Memurların 18’i çift isimli, 7’si ise tek isimlidir. Bilindiği gibi çift isim geleneği, klasik 

Osmanlı memur istihdam politikasının bir sonucu oluşmuştu. Küçük yaşlarda kaleme devama 

başlayan kişiler, bir süre sonra Ahmet Mithat ve Ahmed Cevdet örneklerinde olduğu gibi 

ustasının adını alırlardı.  Bayburtlu memurlardan çift isimli olanlardan 6 kişinin ilk ismi 

Mehmed’tir. 4 kişinin Ahmed ve 2 kişinin de İsmail’dir.  Mehmed ismi öteden beri 

Anadolu’da en yaygın kullanımı olan isimdir. Nitekim 1835 tarihli ilk nüfus sayımında 

                                                           
12Başbakanlık Osmanlı Arşivi ( BOA), Dahiliye Sicill-i Ahvâl İdaresi Defterleri (DH.SAİD.d.),nr. 02/ 902, s.903. 
13DH. SAİD. d. nr. 117/213, s.213. 
14DH. SAİD. d. nr. 140/361, s.361. 
15DH. SAİD. d. nr. 172/313, s.313. 
16DH. SAİD. d. nr.10/963, 963. 
17DH. SAİD. d. nr.98/211, s.211. 
18DH. SAİD. d. nr. 058/471, s.379. 
19DH. SAİD. d. nr.169/465, s.465; DH. SAİD, d. nr.112/199, s.199-200. 
20DH. SAİD. d. nr.4/422, s.423. 
21DH. SAİD. d. nr. 71/ 313, s.313. 
22DH. SAİD. d. nr. 195/87, s.87. 
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Bayburt’ta 10.033 isim üzerinde yaptığımız değerlendirmede de Mehmed ismi 1.117 kişide 

olmak üzere % 11 oranıyla en çok tercih edileniydi.
23

 

2-Memurların Eğitim Durumları 

Malum olduğu üzere klasik dönemin en etkin eğitim kurumu medreselerdi. Tanzimat 

Fermanı ile başlayan yeni dönemde medreseler iyice önemini yitirdi ve bunların yanı sıra 

Avrupa tarzında mektepler açılmaya başlandı. Eğitimde yaşanan bu değişim doğal olarak 

memur yetiştirme sistemini de etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk eğitim ve öğretim 

kurumları sıbyan mektepleri idi. Genellikle bir külliye içinde ya da cami veya medrese 

yanlarında kurulan tek odalı binalardan ibaret olan sıbyan mekteplerinde öğretmenliğe 

medrese çıkışlılar, bazen de okuma yazma bilen herhangi bir kimse getirilirdi.
24

 

Sıbyan mektepleri, okuma çağına gelen 5-6 yaşlarındaki çocukların devam ettikleri 

okullardı. Burada çocuklara alfabe (elif-bâ), yazı, okuma, Kur’an-ı kerim ve a‘mâl-i erbaa 

denilen dört işlem, ilm-i hâl, tecvid, Türkçe ahlak risaleleri, Türkçe ve hat gibi dersler 

verilirdi.
25

Vakıf geliri ve hayırseverlerin bağışlarıyla varlıklarını devam ettiren sıbyan 

mekteplerinde kız ve erkek çocuklar birlikte, yani karma eğitim görürlerdi.
26

 

1869 Maarif-i Umûmiyye Nizamnâmesi ile devlet, yapılacak yenilikleri kolayca 

uygulayabilmek için, sıbyan okulları dışında İptidai okulları açmaya ve sıbyan okullarını 

tedricen ve muhafazakâr zümrenin dikkatini çekmeden yeni usül (usûl-i cedid) üzere ders 

veren bir duruma getirmeye karar verdi. Kanun-i Esasi ile ilköğretim zorunlu hale getirildi ve 

1879 yılında teşkilatta yapılan düzenleme ile Maarif Nezareti bünyesinde “Mekâtib-i 

Sıbyaniye Dairesi” kuruldu. 1872 yılında İptidai Numune Mektebinin açılmasıyla 

ilköğretimde biri eski usul diğeri yeni usul olmak üzere ikili bir sistem ortaya çıktı.
27

 Maarif 

Nezaretine bağlı olan ilkokullara mekâtib-i iptidaiye, iptidaî mektepler, usûl-i cedîde 

mektepleri denilmekteydi. Evkaf Nezareti’ne bağlı olan ve eski durumlarını koruyan mektepler 

ise yine sıbyan mektepleri veya usûl-i atîka mektepleri olarak anılmaya devam etti.
28

 Sonraki 

gelişmelere bağlı olarak 1881 yılında “mekâtib-i sıbyâniye” idaresinin adı  “mekâtib-i 

iptidâiye” olarak değiştirildi. 1882’den sonra Maarif Nezareti bu ikiliği ortadan kaldırmak için, 

ağırlığı iptidai okullarına kaydırmaya başladı. Kısa süre sonra da ülkenin her tarafına 

yayılmaya başladı.
29

 

Sicill-i Ahvâl Defterlerinde doğum yeri ve yılı bilgisinin hemen altında “sıbyan 

mektebinde esası İslâmiyet olan mukaddemât-ı ulûm-ı diniye…” cümlesi yer almaktadır. Bu 

bilgiyle kişinin eğitimin ilk aşamasında okutulan temel İslam derslerini hangi sıbyan 

mektebinde veya medresede okuduğu anlaşılır. Bunun sonrasında memurun eğitim aldığı 

bütün mektepler sırayla yazılır mekteplerden herhangi birinden diploma niteliğindeki 

şahadetname alınmış ise ondan bahsedilir ve varsa âlâ ya da aliyyülâlâ gibi diploma dereceleri 

de ifade edilirdi. Eğitim hususunun hemen akabinde ise okuryazarlık durumu beyan edilir. Kişi 

sadece Türkçe okuryazar ise “Türkçe okuryazardır” ifadesi ile yetinilir, ancak bildiği başka dil 

                                                           
23 Yunus Özger, Bayburt Nüfus Defterleri 1835-1848, Bakütam (Bayburt Kültürü ve Tarihi Araştırma Merkezi) 

Yayınları, Ankara 2015, s.35. 
24Bayram Kodaman, Abdullah Saydam, "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi", 150. Yılında Tanzimat,  (Yayına 

Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız), TTK Yayınları, Ankara 1992, s.480. 
25 Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Yayınları, İstanbul 1976, s.19; Kodaman, Saydam, 

“Eğitim Sistemi”, s.480. 
26 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, III, TTK Yayınları, Ankara 1999, s.195. 
27 Bayram Kodaman,” II. Abdülhamid Devrinde Eğitim ve Öğretim”, D.G.B. İ.T, C.XII, İstanbul 1993, s.463-466. 
28 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi(Başlangıçtan 1999’a),  Alfa Yayınları, İstanbul 1999, s.196. 
29 Kodaman,” II. Abdülhamid Devrinde Eğitim ve Öğretim”, s.463-466. 
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varsa onlar da “Arapça tekellüm eder, Fransızcaya aşinadır, Ermenice okuryazardır”  veya 

“Türkçe kitabet eder, Farsça tefehhüm eder” türlerinden biri ile açıklanır.
30

 

Bayburt  doğumlu devlet memurlarının eğitim durumları birbirinden farklı özellik 

gösterir.  Ekteki tabloda ayrıntılı olarak gösterildiği üzere 25 memurun eğitim durumu 14 ayrı 

kategoriye ayrılmaktadır. İçlerinde yüksek öğretim gören memur sayısı 2 kişidir. Maksud 

Mesrup Efendi adlı Ermeni asıllı devlet memuru Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’den mezun 

olmuştur. Hacı Şeyhzade Mustafa Necati Efendi ise 1877’de açılmış olan Mekteb-i Mülkiye-i 

Şahane’nin temelini oluşturan Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye’yi bitirmiştir. Dönemin idadilerini 

şimdiki liseler gibi kabul edecek olursak Bayburtlu iki memur idadi mezundur. Bunlardan 

Ahmet Kemal Efendi Erzurum İdadisi’ni bitirmiş, Mehmet Necati Efendi ise Erzurum Mekteb-

i İdadi-i Askeri’den mezun olmuştur.  Hacı Şeyhzade Mustafa Necati Efendi Bayburt’ta sıbyan 

mektebini tamamlamış akabinde Saraybosna’da medrese eğitimi görmüş ardından Mekteb-i 

Fünûn-ı Mülkiyeye devam etmiştir.  

Ortaokul olarak değerlendirilecek rüştiyeleri en yüksek tahsil yeri olarak bitiren memur 

sayısı 12’dir. Bunlardan 6 kişi sadece rüştiye mezunu olarak kayıtlıdır. 4 kişi sıbyan mektebi 

ve rüştiye mezunudur.  1 kişi mahalle mektebi ve rüştiyeyi bitirmiştir.  1 kişi iptida mektebi ve 

rüştiye mezunudur. 1 kişi rüştiye mezunu olup aynı zamanda özel öğretmenden dersler 

almıştır. Diğer memurların eğitim durumları ise şu şekilde tasnif edilebilir. Sıbyan mektebi ve 

sonrasında özel hocadan ders alanlar üç kişidir.  Sadece iptida mektebinde okuyan 1 memur, 

iptida mektebinden sonra özel hocadan ders alan 1 memur vardır.  

Gayrimüslim memurlardan Filibos Efendi, İstanbul Gedik Paşa Ermeni mektebinde tahsil 

görmüştür. Başkaca bir okula gitmemiş özel öğretmenden Türkçe öğrenmiştir.  Türkçe ve 

Ermenice konuşabilir ve okuryazar durumdadır.  Mıgırdıç Efendi, Bayburt Ermeni Mesrupyan 

İptidai Mektebi’nde eğitim görmüştür. MaksudMesrup Efendi ise Beşiktaş ve Ortaköy Ermeni 

mekteplerinde riyazî ilimler ve tıp ilimleri okumuştur. Ardından Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’ye 

devam etmiştir.  Türkçe, Rumca, Ermenice ve Fransızca bilmektedir. 

Müslüman memurlar arasında birçok kişi Arapça ve Farsça bilmektedir. Ancak Batı 

dillerini bilen memur sayısı yok denecek kadar azdır.  Erzurum İdadisi’ni bitiren Ahmed 

Kemal Efendi dil bilirlik yönünden diğerlerinden oldukça farklıdır. Arapça, Farsça gibi doğu 

dilleri yanı sıra Fransızca hatta Ermenice’yi hem konuşabilir hem de yazabilir durumdadır.  

Abdullah Munib Efendi Arapça ve Farsçayı anlayacak düzeydedir. Saraybosna medreselerinde 

eğitim gören Mustafa Necati Efendi Boşnakça bilmektedir. Mehmed Necati Efendi Arapça ve 

Farsçayı anlayacak düzeydedir.  Salih Zeki Efendi, Arapça ve Farsçaya aşina durumdadır.  

Muharrem Efendi Arapça okuyup yazacak durumdadır.  Diğer memurlar ise sadece Türkçe 

okuryazar durumdadır.  

3-Memurların Meslek Durumları 

Sicill-i Ahvâl defterleriyle ilgili olarak hazırlanan nizamnamenin üçüncü faslının 

dokuzuncu maddesinde, memurların hangi memuriyetlerde istihdam edildikleri ve ne kadar 

maaş aldıkları gibi hususların yazılması ön görülür.
31

 Bu bilgiler, onların hangi meslekleri icra 

ettikleri sorusuna da cevap verir nitelik taşır.  Defterlere göre Bayburt doğumlu 25 devlet 

memurunun meslekleri farklılık göstermektedir.  Genel uygulama nedeniyle memurlar, 

öncelikle mülazemet usulüyle işe başlamakta ardından zaman sonra kendi birimlerinde ya da 

başka birimlerde kariyerlerini yükseltebilmektedirler.  Öyle ki bir dairede kâtiplik ile 

memuriyete başlayan birinin yıllar sonra kaymakamlık makamına geldiği görülebilmektedir. 

                                                           
30 Özger, Yozgatlı Devlet Adamları, s.27. 
31 Mert, “Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Buna Dair Yayımlanan Nizamnameler –I”, s.100. 
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Bayburtlu devlet adamlarının icra ettikleri en üst görev bakımından yapılan tasnife göre 

beş ayrı kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar memuriyet ve kâtiplik vazifesini yürütenler, 

maliye bürokrasisinde çalışanlar, güvenlik ve asayiş birimlerinde görev alanlar, hukuk ve 

adalet mekanizmasında çalışanlar ve idari ve yönetici kadroda bulunanlar olmak üzere beş 

gruba ayrılabilir. Muhtelif devlet dairelerinde sıradan memur ve kâtip olarak hayatını temin 

edenler, diğerlerine oranla daha fazladır. Toplam 25 devlet memurunun % 36’sı (9 kişi) bu 

alanlarda çalışmıştır. Yönetici kadroda görev alanların sayısı 8 kişi ve diğerlerine oranı  % 

32’dir.  Asayiş ve hukuk bürokrasisinde çalışanlar 3’er kişi, maliyede çalışanlar ise 2 kişidir. 

İdari kadrodan başlamak üzere şimdi bunlar hakkında kısa bilgi verelim. 

Yönetici sınıfında vazife icra eden 8 kişiden biri Abdullah Munib Efendi olup,  askerlik 

sonrasında Erzurum muhasebe kaleminde mülazemetle işe başlamış ve bir dönem Kiğı Kazası 

malmüdürlüğünü vekâleten yürütmüştür.
32

Yemen Ağa’nın oğlu olan Ahmed Hamdi Efendi de 

bir dönem Pasinler kazası malmüdürü muavini olmuş bir dönem de Tercan kazası 

malmüdürlüğü görevini ifa etmiştir.
33

Bayburtlu Koca Beyzâde İbrahim Reşid Bey’in oğlu olan 

İsmail Hakkı Efendi ise Bayburt’ta evrak memuru olarak işe başlamıştır. Bir süre sonra da 

Anadolu Vilayeti müfettişliğinin maiyet memuru olmuş, ardından Kosova vilayetine bağlı 

Priştine sancağının tahrirat müdürlüğü görevine getirilmiştir. Dönemin kaza yazı işleri 

müdürlüğünü karşılayan bu vazifesi Priştine’den sonra da devam etmiştir. İsmail Hakkı Efendi, 

Kudüs ve Hama sancaklarının tahrirat müdürlüğünü icra etmiş ardından Midilli, Üsküdar ve 

Urfa’da aynı görevleri yapmıştır.
34

  

Yönetici grubundaki bu iki müdürün dışındakiler Osmanlı topraklarının muhtelif 

bölgelerinde ya doğrudan kaymakam olmuşlar veyahut kaymakam vekilliği görevini icra 

etmişlerdir. Bunlar arasında Ahmed Kemal Efendi bazı yönleriyle öne çıkmaktadır. Erzurum 

idadisini ve mülkiye mektebini başarıyla bitiren, Arapça, Farsça, Ermenice ve Fransızca gibi 

dört dil bilen Ahmed Kemal Efendi, Kosova vilayetinde maiyet memuru olarak göreve 

başlamıştır. Bir süre sonra da o bölgedeki Gostivar, Kalkandelen, Palanka, Preşova, Kıratova 

ve Firizrik ve Radovişte kazalarının kaymakamlık vazifelerini belirli dönemlerde vekaleten 

yürütmüştür.
35

  

 Bayburt’ta doğmasına rağmen eğitiminin bir bölümünü Saraybosna medreselerinde 

tamamlayan Hacı Şeyhzade Mustafa Necati Efendi, Bosna yöresinde bürokrasinin muhtelif 

kalemlerinde çeşitli görevler yaptıktan sonra 1 Ağustos 1879’da Eleşkirt kazası 

kaymakamlığına atanmış ve burada bir buçuk yıl görev yapmıştır.
36

 Bayburt hanedanından 

HacıMehmed Efendi’nin oğlu olarak 1848’de Ardanuç kazasında dünyaya gelen Kadızade Ali 

Rıza Efendi, 20 yaşından itibaren malmüdürü muavinliğinde göreve başlamıştır.  Bir süre 

sonra fahri olarak Ardanuç kazası idare meclisi üyesi olmuş ve Nisan 1875’te üç ay, Ekim 

1876’dan itibaren ise dört ay Ardanuç kaymakamlığını vekâleten yürütmüştür.  Buradan elde 

etiği tecrübe yıllar sonra yeni bir idareciliğin kapısını aralamış ve 22 Mayıs 1884’te Kütahya 

Sancağı’na bağlı Eğrigöz Nahiyesine müdür olmuştur. Daha sonra ise 4 Eylül 1888’de Kiğı 

Kazasına asaleten kaymakam olmuştur. Bundan sonraki memuriyet hayatını Van Vilayeti’ne 

bağlı Gevaş, Mahmudiye, Müküs, Çölemerik, Adilcevaz ve Mamüratülhamidiye kazalarında 

kaymakam olarak geçirmiştir.
37

 Vekâleten de olsa kaymakamlık vazifesini icra eden diğer bir 

                                                           
32DH. SAİD. d. nr. 40/393, s.393. 
33DH. SAİD. d. nr. 120/397, s.397; 109/190. 
34DH. SAİD, d. nr.76/353, s.353. 
35DH. SAİD. d. nr. 174/415, s.415. 
36DH. SAİD. d. nr.3/936, s.936. 
37DH. SAİD. d. nr.10/963, 963. 
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Bayburtlu memur ise Mehmed Derviş Efendi’dir. Bayburt doğumlu olan Derviş Efendi, 

Saraycıklızâde olarak tanınan İbrahim Efendi’nin oğludur. Muhtelif dönemlerde kâtiplik, 

memurluk ve malmüdürlüğü görevlerini üstlenmiş ve nihayetinde 15 Eylül 1891’de Keskim 

Kazası kaymakamlığına vekâleten atanmıştır. Ancak yaklaşık altı ay sonra asıl kaymakamın 

atanması üzerine bu görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha sonra da Siirt sancağı 

muhasebeciliği görevine getirilmiştir.
38

 

Sicill-i Ahval defterlerindeki kayıtlara göre emniyet ve güvenlik kurumlarında görev 

yapan Bayburtlu memur sayısı 3 kişiden ibarettir.  Bunlar Abdurrahim Efendi, Muharrem 

Efendi ve Mıgırdıç Efendilerdir. Ahmed Ağa’nın oğlu olarak Bayburt’ta dünyaya gelmiş olan 

Abdurrahim Efendi, 13 Eylül 1869 tarihinde Erzurum Vilâyeti zaptiye birinci taburunun 

piyade ikinci bölüğü kol vekâletine tayin olmuştur.  Bir süre sonra aynı taburun süvari birinci 

bölüğü jurnal eminliğine, bir süre sonra da süvari beşinci bölük ağası muavinliğine terfi 

etmiştir. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi döneminde bu defa Çıldır tabur ağası olmuş ve üç yıl 

burada görev yapmıştır.  Savaş sonrasında ise 13 Aralık 1885’te ise üçüncü sınıf polis 

komiserliğine tayin edilmiş ve Erzincan Sancağı’nda istihdam olunmuştur.
39

 

Bayburtlu Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Erzurum’da dünyaya gelen Muharrem Efendi, 

ismine kura isabet etmesi nedeniyle askere alınmıştır. Yedinci orduda 54. Alayın bando 

takımına girmiş, tedricen başçavuşluk rütbesi almıştır. Yemen’de ortaya çıkan kargaşanın 

teskini için gönderilen askerler arasında yer almıştır. Gösterdiği başarılardan ötürü arkadaşları 

gibi o da Yemen Madalyası ile taltif edilmiştir. Daha sonra nizami süresini ikmal zorunlu 

askerliğini bitirmiştir. Ancak daha sonra 13 Mayıs 1896’da Yemen süvari jandarma neferliğine 

girmiş, bir süre sonra onbaşı olmuştur. Daha sonrada istifa edip askerlikten ayrılmış ve bu defa 

Yemen’de polislik mesleğine dâhil olmuştur.  İki yıl sonra yani Şubat 1903’te üçüncü 

komiserliğe yükselmiştir. Bir müddet sora ikinci komiserliğe terfi etmiştir. Hatta bir ara polis 

müdürünün İstanbul’a gelmiş olması nedeniyle Yemen vilayet meclisinin kararıyla iki defa 

vekâleten polis müdürü olmuştur.
40

 

Ermeni kökenli Bayburtlu devlet memurlarından demirci Ağayab Ağa’nın oğlu Mıgırdıç 

Efendi de emniyet kurumlarında görev yapan biridir. Sicil kaydından anlaşıldığına göre, Aralık 

1910’da Erzurum polis memurluğuna atanmış ve yaklaşık bir yıl bu görevde kalmıştır. İstifa 

ederek polislikten ayrıldıktan sonra diğer kurumlarda görev yapmıştır.
41

 Maliye bürokrasisinde 

görev yapan memur sayısı ise iki kişiydi. Alişan Efendi ve Salih Zeki Efendi adlı bu iki 

memurun ikisi de sandıkeminliği görevini ifa etmişlerdir. 
42

 

Hukukçu grubunda yer alan üç memurdan ikisi Ermeni biri Müslüman’dır. Bunlardan 

Ahmed Vasfi Efendi, Bayburt ahalisinden ve ilmiye sınıfından Hüseyin Efendi’nin oğludur, 

ancak doğum yeri İzmir’dir.  Ülkenin çeşitli bölgelerinde istihdam edildikten sonra II. 

Abdülhamit zamanında Haziran 1879’da Basra Vilayeti’ne bağlı Amarra Sancağı bidayet 

mahkemesi ceza dairesi reisliğine atanarak hukuk alanında vazife görmeye başlamıştır. Daha 

sonra Bağdat ve Musul vilayetlerinde yine aynı görevleri icra etmiştir. Ardından Van vilayeti 

istinaf mahkemesi müdde-i umum yani savcılık makamına tayin olmuş, sonrasında ise Bitlis 

vilayeti istinaf mahkemesi ceza dairesi riyasetine nakledilmiştir.
43

 

                                                           
38DH. SAİD. d. nr. 47/461, s.461. 
39DH. SAİD. d. nr. 96/177, s.177. 
40DH. SAİD. d.nr. 172/313, s.313. 
41DH. SAİD. d.nr. 195/87, s.87. 
42DH. SAİD. d.nr. 164/307, s.307, DH. SAİD. d. nr. 193/81, s.81. 
43DH. SAİD. d. nr. 02/ 902, s.903. 
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İkinci hukukçu memur Filibos Efendi Bayburt doğumlu olup, eğitimini İstanbul’da 

Gedikpaşa Mahallesindeki Ermeni Mektebi’nde Ermenice ve sonra özel hocadan Türkçe 

okuyarak tamamlamıştır. İstanbul’da bazı dairelerde memurluk vazifesi icrasından sonra 

Bayburt’a dönmüş ve Ticaret Mahkemesinde görev almıştır. Bir süre sonra da Bayburt Bidayet 

Mahkemesi Ceza Dairesi azalığına tayin edilmiştir. Ardından aynı mahkemenin müdde-i 

umum muavini yani savcı yardımcısı olmuştur.
44

 

Hukukçu memurlardan MaksudMesrup Efendi ise Bayburt Ermeni mektebi 

muallimlerinden Tatyos Efendi’nin oğlu olarak Bayburt’ta dünyaya gelmiştir. Beşiktaş ve 

Ortaköy Ermeni mekteplerinde riyazî ilimler ve tıp dersleri okumuş ardından Mekteb-i Hukuk-

ı Şâhâneyi bitirmiştir. Bu yönüyle Mesrup Efendi, hukuk alanında çalışanlar içerisinde hukuk 

mektebi mezunu yegâne kişidir. Eğitimi sonrasında Cezayir-i Bahr-i Sefîd vilayetinin Herkit 

kazasında bidayet mahkemesi reisi olmuştur.
45

 

B-Memurlara İsnat Edilen Suçlar ve Aldıkları Cezalar ve Ödüller  

1-Suçlamalar ve Cezalar 

Ödül ve ceza, insanın eğitim ve memuriyet hayatının en önemli unsurlarından biridir. 

Osmanlı geleneğinde de bu böyle olmuştur. Klasik dönemin kul sisteminde başarısızlığa 

bahane kabul edilmez, başarı gösterenler terfi, tımar artışı ve sairle ödüllendirilirdi. Bürokratik 

bir gelenek olarak kabul gören bu uygulama, Tanzimat reformları döneminde de sürdürüldü. 

Pek çok alanda nizamnameler hazırlandığı evrede, memurların işlediği suçlar ve karşılığında 

alacağı cezalar konusu da unutulmadı. Yüzyıllardır bürokrasinin en önemli kanayan yarası 

haline gelmiş olan rüşvetle mücadele için önlemler alındı. 

Bu bağlamda 3 Mayıs 1840’da yürürlüğe giren yeni ceza kanunu, rüşvet başta olmak 

üzere irtikâba mani olmak, cana ve mala yapılacak saldırıları önlemek amacını taşıyordu. 

Kanunla rüşvet ve rüşvet karşılığı sayılan hediyelerin alınması yasaklanıyor, bu gibi suçları 

işleyenlerin devlet memuriyetinden çıkarılacağı ve hatta üç seneye kadar kürek cezasına 

çarptırılacağı hükümleri yer alıyordu. 11 Aralık 1849 tarihinde daha şiddetli tedbirler alınarak 

padişaha ve devlete sadakatle çalışacaklarına, rüşvet ve irtikâba asla izin vermeyeceklerine, 

devlet malını koruyacaklarına dair her memurun yemin etmesi esası getirildi.
46

 İşlendiği iddia 

edilen suçlarla ilgili memurların yargılanmasıyla alakalı ilk önemli düzenleme ise 23 Mayıs 

1871’de Me’mûrîn Muhâkemesine Dâir Nizâmnâme adıyla yapıldı. Dokuz maddelik 

düzenlemede herhangi bir memurun cezayı gerektirecek bir fiili işlemesi durumunda, ilk 

olarak mensup olduğu nezaret veya idare tarafından sorgulanması, tutanağın kendisine imza ve 

mühür ettirilmesi ve ardından sorgulamayı yapan memurlar tarafından hazırlanan bir fezlekeye 

meselenin özetinin yazılarak mühürlenmesi prensibi benimsendi. 
47

 Görev mahallerinden 

azledilme, nakil veya terfi gibi herhangi bir nedenle ayrılıp başka bir yere atanan memurların, 

önceki görev yerlerine dair zimmetleri bulunmadığında bu durum siciline işlenmekteydi. 

Berâet-i zimmeti yoktur denildiğinde kişinin geldiği yerde herhangi bir suça bulaşmadığı 

anlaşılırdı. Bunun aksi durumlar vaki ise onlar da yine sicil kaydına girerdi. 

Sicill-i Ahvâl Defterlerinde kayıtlı olan 25 Bayburtlu devlet memurundan Abdullah 

Munib Efendi ve Kadızade Ali Rıza Efendi adlı iki memur hakkında bazı suçlamalar 

                                                           
44DH. SAİD. d, nr.4/422, s.423. 
45DH. SAİD. d. nr. 71/ 313, s.313. 
46 Tahir Taner, “Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku”, Tanzimat, I, MEB Yayınları, İstanbul 1999, s.226;  Ahmet 

Cevat Eren, Tanzimat Fermanı ve Dönemi, (Yayına hazırlayan Alişan Akpınar), Derin Yayınları, İstanbul 2007,  

s.71. 
47“Me’mûrînMuhâkemesineDâirNizâmnâme”, Düstur, I.Tertip, I, s.604-606, Özger, Yozgatlı Devlet Adamları, s.40. 
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yapılmıştır. Diğerlerinin kaydında herhangi bir ithama rastlanılmamıştır. 13 Mart 1856 

Bayburt doğumlu olan Abdullah Munib Efendi, sıbyan mektebi sonrasında rüştiyede okumuş 

ve eğitimini bu şekilde tamamlamıştır. Kura isabeti nedeniyle askere alınmış, askerlik 

sonrasında ise Erzurum muhasebe kaleminde memuriyet hayatına başlamıştır. Daha sonra 

Tercan ve Kiğı kazlarında tapu kâtipliğinde istihdam edilmiş, bir dönem Kiğı kazası 

malmüdürlüğü vazifesini vekâleten ifa etmiştir. Hakkındaki zimmete para geçirme suçlaması 

da bu döneme aittir.  

Sicil kaydına göre; Abdullah Munib Efendi 13 bin küsur guruşu zimmetine geçirdiği 

iddiasıyla malmüdürlüğünden azledilmiştir.  Ancak daha sonra kendisi buna itiraz etmiş ve 

Hazine-i Celile Hukuk Müşavirliği tarafından soruşturma geçirmiştir. Tetkikat neticesinde 

suçsuz olduğu anlaşılmış ve azledilişinin kanuna aykırı olduğu tespiti yapılmış ve görevine 

iadesi talep edilmiştir. İlk başta Abdullah Munib Efendi’nin memuriyetinin asaletinin tasdik 

edilmemesi ve yerine bir başkasının tayin olması nedeniyle görevine iadesi uygun 

görülmemiştir. Fakat daha sonra görevine tekrar geri dönmüştür.
48

 

Hakkında suçlama bulunan ikinci memur ise Bayburt hanedanından Hacı Mehmed 

Efendi’nin oğlu Kadızâde Ali Rıza Efendi’dir.  Şubat 1848’de Ardanuç’ta doğan ve yirmi 

yaşından itibaren memuriyete atılan Ali Rıza Efendi, malmüdürü muavinliğiyle başladığı 

kariyerini Van vilayetinin birkaç kazasında kaymakamlık yaparak sürdürmüştür. 4 Eylül 

1888’de Kiğı kaymakamlığına getirilmiştir. Burada görev yaptığı dönemde 1889 yılına ait aşar 

ihalesinde suiistimal göstermekle suçlanmış, mahkemeye çıkarılmış ve suçlu bulunmuştur. Bu 

davanın neticesinde bir buçuk sene memuriyetten çıkarılma cezası almıştır. Ancak davayı 

temyize götürmüş ve bunun üzerine Şurayı Devlet tarafından yapılan tetkikatta Ali Rıza 

Efendi’nin beraatının sabit olduğu yani masumiyeti anlaşılmıştır.  Fakat buna rağmen başka bir 

yere atanmak üzere görevinden azledilmiştir.
49

 

Bu karar sonrasında Ali Rıza Efendi, mağdur olduğunu söyleyerek işten el çektirildiği 

süre zarfında biriken maaşının iadesini talep etmiştir. Şurayı Devlet Muhakemat Dairesi, Ali 

Rıza Efendi ile Kiğı kaza meclisinin idare heyetinin aşar ihalesinde talimat hükümlerine aykırı 

davrandıkları için ilgili ceza kanunun 102. Maddesi gereğince muvazzaf bir aylık maaş kesim 

cezası aldıklarını bildirmiştir. Devamında bu kadar ceza alan memurların, memuriyetlerine 

iadesine kanuni bir engel bulunmadığını ancak adı geçen şahsın ilk mahkeme sırasında böyle 

bir talepte bulunmadığını ve bundan dolayı da işlem yapılmadığı ifade edilmiştir. Nihayetinde 

“bidâyetensebk etmeyen da‘vânınistînâfen der-miyân edilmesi kânûnencâ’iz olmayacağına 

binâeni‘âde-i me’mûriyeti hakkında dâirece bir şeydenilemeyeceği” söylenerek önceden talep 

edilmeyen hususun sonradan gerçekleşemeyeceğine karar verilmiş ve iadesi yapılmamıştır.  

Ancak söz konusu süre zarfında biriken maaşının kendisine verilmesi uygun bulunmuştur.
50

 

Karar bu şekilde icra edilmiş ve Ali Rıza Efendi aşar ihalesindeki ihmali nedeniyle bir aylık 

maaş kesim cezası almış, talep etmediği için eski görev yerine iade edilmemiş ve bir süre sonra 

Van vilayetine bağlı Gevaş kazası kaymakamlığına tayin olmuştur. 

Hakkındaki iddialar görev yaptığı diğer yerlerde de sürmüştür. 14 Temmuz 1897’de Van 

vilayetinin Müküs Kazası kaymakamlığına tayin olan Ali Rıza Efendi, bu defa yöre halkını 

birbirine düşürmekle itham edilmiş ve halkın şikâyet dilekçeleri doğrultusunda başka bir yere 

                                                           
48DH. SAİD. d. nr. 40/393, s.393. 
49“…Mûmâileyh üç yüz beş sene-i mâliyesi aʻşârihâlesindevukûʽ bulan su’i-istimâlâtdan dolayı bi’l-muhâkeme bir 

buçuk sene müddetle me’mûriyetinden tardına karar verilerek istinâf edilmesi üzerine Şûrâ-yı Devletçe bi’t-

tetkîkberâ’atısâbit olduğu halde diğer mahalle tâʻyîn olunmak üzere bin üç yüz sekiz senesi şehr-i Şaʻban-ı şerîfin 

on beşinde azledilmişdir…” DH. SAİD. d.nr. 47/461, s.461. 
50DH. SAİD. d.nr. 47/461, s.461. 
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nakli talep edilmiştir. Ancak bu talep ilk başta “… …mûmâileyh hakkında der-miyân olunan 

esbâb-ı tahvîl-i mevkiʽ-i me’mûriyetiniîcâb ettirecek hükm ve kararını hâiz görülemediğinden 

yerinde ibkâsı der-miyân olunmuş…” denilerek yetkili organlarca kabul görmemiştir. Fakat 

daha sonra aynı yerde görevine devam etmesi sakıncalı bulunduğundan oradan nakline karar 

verilmiş ve 22 Temmuz 1901’de Şemdinan [Şemdinli] kazası kaymakamlığına tayin 

olmuştur.
51

 Daha sonra da görülen lüzum üzerine 22 Aralık 1904’te Çölemerik 

kaymakamlığına getirilmiş, ardından Adilcevaz kaymakamlığına naklolmuştur. Ancak burada 

da yöre halkı tarafından şikâyet edilince becayiş suretiyle bu defa tekrar yer değiştirmek 

zorunda kalmıştır.  

Hakkında suçlamalarda bulunulan bir diğer devlet memuru da Mehmed Derviş Efendi’dir. 

Muhtelif görevleri icra ettikten sonra 24 Mart 1878’de Bayburt kazası malmüdürlüğüne tayin 

edilmiştir. 93 harbinin ortaya çıkardığı sonuçlara bağlı olarak gelişen siyasi durum gereği 

Bayburt kazası sancak yapılınca Derviş Efendi de sancağın muhasebe kaleminde masarifat 

kâtipliğinde göreve başlamış, bir süre sonra da tahrir ve vergi memurluklarına getirilmiştir. 

Mehmed Derviş Efendi bu görevleri yürüttüğü esnada Bayburt’un Maden köyünün ağnam 

vergisi tahsilâtından 500 guruş civarı bir parayı zimmetine geçirmekle itham edilmiştir. Bu 

suçlama nedeniyle 6 Haziran 1885’te işten el çektirilmiştir. Ancak buna itiraz etmiş olmalı ki, 

Erzurum idare meclisinin yaptığı tahkikat sonrasında “…hakkında mu‘amele-i kanûniyye 

icrâsına mahal görülemediğinden…” beraatına karar verilmiştir. Böylece bu suçlamadan 

aklanarak çıkmış ama bu defa eski meslektaşlarının iddia ettiği yeni bir ithamla karşı karşıya 

kalmıştır.  Daha önce Bayburt sandık eminliği görevinde bulunan Mustafa ve Ziya Efendiler 

ile Filibos ve Arakil Efendilerin iddiasına göre Derviş Efendi, malmüdürü olduğu dönemde 

askeri idare tahsisatından 55 bin guruşumahsup etmemiş ve görevini kötüye kullanmıştır. Hatta 

sandık emanetinden Kirkor’un borcu olan 4 bin guruşunda Derviş Efendi tarafından alındığını 

ve 1878 senesinde sandık fazlası denilerek 7 bin guruşun çalındığını ve hazinenin bu yolla 

zarara uğratıldığını söylemişlerdir. Bundan başka 1878 senesi aşar zahiresinin ayni ve 

nakdilerinde yolsuzluk yaptığını, 1876 ve 1877 senelerine ait aşar nakliyesine ait olan 6 bin 

guruşun da onun tarafından alındığını iddiaları arasına koymuşlardır.  

Mehmed Derviş Efendi, hakkında bu gibi daha birçok isnatlarda bulunulmuş ve bunun 

üzerine yetkili üst organlar tarafından gerekli tetkikat ve tahkikat yapılmıştır. Bu bağlamda 

hem mahalli komisyon tarafından hem de Erzurum Vilâyeti İdâre-i Meclisi mustandıklığı 

tarafından inceleme yapılmış ve isnat edilenlerle ilgili herhangi bir kanıt bulunamamış ve men-

i muhakeme kararı verilmiştir.
52

 Bu karar Erzurum vilayeti intihap heyeti tarafından da tasdik 

edilmiştir. Böylece Mehmed Derviş Efendi yargılanmaya gerek görülmeyerek beraat etmiştir. 

Bu süreçler sonrasında yine çeşitli birimlerde memuriyet görevine devam etmiştir. Sicil 

kaydına göre en son olarak Siirt Sancağı muhasebeciliğine getirilmiştir.
53

 

 2-Taltif ve Ödüller 

Bir yönüyle işveren olarak kabul edilen devletin, istihdam ettiği memurlardan verimli 

sonuç almayı beklemesi ve bunun için de tedbirler alması son derece doğal görülür. Bu 

                                                           
51 “…esbâb-ı mûcibe-i hücce olmadıkça me’mûrtebdîli gayr-ı câ’iz bulunmuş ise de sûret-i iş‘âr-ı vilâyete göre 

mûmâileyhindevâm-ı me’mûriyetiniibkâ hususuna su’îte’sîr hâsıl edeceği mülâhazasına binâenber-mûceb-i iş‘âr, 

tasdîk-i me’mûriyeti hakkında ekseriyetle verilen karar üzerine ve bi’l-istizân şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i 

hazret-i padişâhîmûcebince …Şemdinânkâ’im-i makâmlığınanakledilmişdir.”DH. SAİD. d.nr. 47/461, s.461. 
52“…gerek mahallince teşkîl olunan komisyonca ve gerekse Erzurum Vilâyeti İdâre-i Meclisi mustandıklığınca iş bu 

lâyihada beyân olunan mevâdd hakkında icrâ-yıtahkîkât olunarak maznûnîyet ve mes’ûliyetininîcâb ettirecek delâil 

ve emârât-ı makbûle görülemediğinden bahisle mesâil-i mebhûs-ı anhâdanmenʽ-i muhâkemesine karar 

verilmiş…”DH. SAİD. d.nr. 47/461, s.461. 
53DH. SAİD. d.nr. 47/461, s.461. 
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tedbirler, başarıyı teşvik etmeye, ihmalkârlığı ya da suiistimali engellemeye matuf olmalıdır. 

Yukarıda bahsedildiği üzere, işlenilen suçların cezalandırılması için yasal düzenlemeler 

yapılmış, müeyyideler konulmuş ve yargı yoluyla suçu sabit olanlar gerekli cezaya 

çarptırılmıştır. Başarının ödüllendirilmesi de çalışanları teşvik edici rol oynamıştır. Bu 

bağlamda geleneksel Osmanlı bürokrasisinde muhtelif alanlarda gayreti görülenler, tımar, 

zeamet, üst göreve terfi gibi ödüllerle taltif edilmişlerdir. Sonraki dönemde bu taltiflere Batı’da 

olduğu gibi madalya, rütbe ve nişanlar da eklenmiştir. 

Resmî veya gayri resmî çeşitli alanlarda üstün başarı gösterenlere takılan madenî nişanlar 

olarak tanımlanan madalya kelimesinin orijini İtalyanca medaglia sözcüğünden gelmektedir. 

Gerek Batı’da gerek İslam dünyasında genellikle unutulmaması gerekli görülen bir başarının 

hatırası olmak üzere altın, gümüş, bakır ve nikelden hazırlanmış olup bir defaya mahsus olarak 

verilen bir mükâfat ve şeref armağanıdır. Madalyanın tarihçesi oldukça eskiye 

gitmektedir
54

Osmanlı İmparatorluğu’nda madalyalar nisanlardan daha önce verilmeye 

başlanmıştır. 1730 yılında Patrona Halil İsyanı sonrası çıkarılan altın “Ferahi” madalyası 

Osmanlılardaki ilk madalya olarak bilinir. Madalyalar, görünüm olarak nişanlardan daha 

küçüktür ve iki taraflı yapılmışlardır. Önyüzünde çoğu kere olayı vurgulayan rölyefler veya 

bazen Osmanlı arması bazen de hükümdarın tuğrası konulmuş, arka yüzleri ise verilen kişinin 

adının yazılacağı ince bir şerit ile olayı açıklayıcı yazılara ayrılmıştır. Devlete hizmet için 

verilen madalyalar içersinde Liyakat Madalyası, İmtiyaz Madalyası, savaşları belirleyen 

Silistre, Kırım, Yemen Madalyaları sayılabilir.
55

 

Bayburtlu devlet adamlarından iki kişi yaptıkları hizmetlerden ötürü iki ayrı madalya ile 

taltif edilmişlerdir. Bunlar Hicaz demiryolu madalyası ile Yemen madalyasıdır. Hamidiye-

Hicaz demiryolu madalyası, İslam birliği siyaseti ile anılan devrin padişahı II. Abdülhamit’in 

Mekke ve Medine gibi kutsal topraklara ulaşımın sağlanması için inşasını başlattığı 

demiryolunun bir hatırası olarak ortaya çıkmıştır. Sultan, yolun yapımında yardımı görülen ve 

bağışta bulunanlara verilmek üzere 1900 ve 1904 yıllarında Hamidiye-Hicaz demiryolu 

madalyası ihdas ettirmiştir.
56

Ön yüzünde padişahın tuğrası ve onun altında demir yolunu 

simgeleyen lokomotif figürü yer alır. Arka tarafında ise Hamidiye-Hicaz Demiryolu’na hizmet 

eden hamiyetmedana mahsus madalyadır yazısı bulunur.  

Bayburtlu devlet memurlarından sadece Koca Beyzâde İbrahim Reşid Bey’in oğlu İsmail 

Hakkı Efendi bu madalyayı almıştır. Çeşitli dairelerde görev yaptıktan sonra bir dönem 

Anadolu Vilâyet-ı şahanesi umumi müfettişi Şakir Paşa’nın maiyet memurları arasında yer 

almıştır. Hama, Kudüs, Midilli, Üsküdar ve Urfa sancaklarının tahrirat müdürlüklerini icra 

etmiştir. Demiryolu ianesi için yaptığı hizmetlerden dolayı 9 Kasım 1901’de nikelden mamul 

Hamidiye-Hicaz demiryolu madalyası ile taltif edilmiştir.
57

 

Yemen madalyası, XIX. Yüzyıl içerisinde burada ortaya çıkan kargaşanın teskininde 

görev alanlara verilmiştir. 1847 tarihli Yemen muharebesine mahsus madalya altın ve gümüş 

olarak üretilmiştir. II. Abdülhamit zamanında 1892-1893’te yine altın ve gümüş olarak tarz-ı 

cedid adıyla yeniden Yemen madalyası çıkarılmıştır.
58

 Bayburtlu devlet memurlarından 

Muharrem Efendi, yaptığı hizmetlerden ötürü bu madalyayı almaya hak kazanmıştır. Sicil 

                                                           
54Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, s.375-376;  İbrahim Artuk, “Madalya”, DİA, XXVII, 

İstanbul 2003,  s. 301-302. 
55Nejat Eralp, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”, Türkler, XIII, Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim 

Koca, Ankara 2002, s.683. 
56Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II, s.378. 
57DH. SAİD. d, nr.76/353, s.353. 
58Artuk, “Madalya”, s. 301-302. 
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kaydına göre Muharrem Efendi,  Bayburtlu Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Erzurum’da 

dünyaya gelmiştir. Kura isabet ettiğinden askere alınmış ve başçavuşluğa kadar yükselmiştir. 

1887’den 1893’e kadar altı yıl askerlik yapmıştır. İşte bu dönemde Yemen bölgesinde ortaya 

çıkan karışıklığın teskini için orada görev almış ve gösterdiği üstün başarıdan dolayı Yemen 

madalyası ile ödüllendirilmiştir.
59

 

Bürokraside görev alan memurların bir diğer ödüllendirilme şekli de onlara rütbe ve 

nişanlar verilmesi geleneğiydi. Tanzimat döneminde günümüzdeki yapıya benzeyen 

bakanlıklar (nazırlıklar) tesis edilince memurların rütbelerinde de değişikliğe gidilmiştir. 

İlmiye, mülkiye ve askeriyedeki derecelerle paralel biçimde, yazışmalardaki unvan ve hitabet 

de ast ve üst için kesin bir şekilde tespit edilmiştir.
60

 Bu bağlamda Şubat 1834’te (Şevvâl 1249) 

yapılan bir düzenleme ile mülkiyede ûlâ, sânî, sâlîs ve râbî olmak üzere dört sınıf rütbe ihdas 

edilmiştir. Bu rütbelerin altında hâcegânlık rütbesi yer almıştır. Her memuriyetin hangi rütbeye 

denk geleceği de düzenleme ile belirlenmiştir. Bu dört rütbenin üstünde ve ikisi aynı derecede 

olmak üzere vezaret ve müşiriyet rütbeleri yer almıştır. Ayrıca bu rütbelere mahsus nişan, 

resmî elbise ve kılıçlar ihdas edilmiştir.
61

 

Nişan, devlet tarafından hizmet mükâfatı olarak muhtelif derecelerde verilen ve göğse 

takılan alâmetin adıdır.
62

 Lehçe-i Osmanî’de nişan; iftihar alâmeti olarak boyuna ve göğse 

asılan nesne olarak tarif edilir.
63

 Dünya genelinde nişan, devletlerin; devletin varlığı birliği, 

bütünlüğü ve gelişiminde üstün gayret, hizmet ve özveri ile çalışarak kişisel başarıya ulaşan ve 

bu başarısı ile toplumu üst düzeyde etkileyen kişilere verdiği nesnel bir semboldür. Ortaçağda 

Batı dünyası tarafından kullanılmaya başlayan nişanın Türk dünyasındaki yeri, anlam olarak 

çok eskiye dayanmakla beraber, form ve şekil itibariyle günümüz anlayışındaki nişan, XIX. 

Yüzyılın ilk yarısında ihdas edilmiştir. Osmanlı’da ilk nişan, III. Selim döneminde çıkmıştır. 

Sultanın Abu Kır’da Fransız donanmasını yakan Amiral Nelson’a gönderdiği kıymetli taşlarla 

süslü çelenk, ilk nişan olarak kabul edilir.
64

 Ancak memuriyetlere mahsus olarak ilk nişanın, II. 

Mahmut zamanında 1832 senesinde ihdas edildiği kabul edilir.
65

 

Tanzimat döneminde devlet memurlarının mülkiye, askeriye ve ilmiye sınıfları arasındaki 

rütbe tasnifi yapılmıştır. Buna göre sadrazam, ser-asker ve şeyhülislam bir grupta 

değerlendirilmiş diğerleri de ona göre tasnif edilmiştir. 
66

 Sicill-i Ahvâl defterlerinde kaydı 

                                                           
59DH. SAİD. d.nr. 172/313, s.313. 
60İlber Ortaylı, “Osmanlı Kançılaryasında Reform: Tanzimat Devri Osmanlı Diplomatikasının Bazı Yönleri”, 

Tanzimat –Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Editörler Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu, İş Bankası 

Kültür Yayınları, Ankara 2006, s.295. 
61 Akyıldız,  Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, s.36. 
62 Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, s.694. 
63 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, II, Matbaa-ı Amire, İstanbul 1306, s.1185. 
64 Eralp, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”, s.683. 
65Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, s.694. 
66 Yapılan düzenlemeye göre üç sınıfın rütbeleri şu şekilde tasnif edilmiştir: Bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat 

Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK Yayınları, Ankara 1999, s.87. 

Mülkiye Sınıfı Askeriye sınıfı İlmiye sınıfı 

Sadrazam  Ser-asker Şeyhülislam 

Rütbe-i ûlâ sınıf-ı evveli Müşir-vezir Sadr-ı Rumeli 

Rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânisi Ferik Sadr-ı Anadolu 

Rütbe-i sâni sınıf-ı evveli Mirmiran İstanbul Pâyesi 

Rütbe-i sâni sınıf-ı sânisi Mirlivâ Haremeyn Mollası  

Rütbe-i sâlis sınıf-ı evveli Miralay Bilâd-ı Erbaa Mollası Pâyesi 

Rütbe-i sâlis sınıf-ı sânisi Kaymakam Mahrec Mollası Pâyesi 

Rütbe-i râbi Binbaşı İstanbul Müderrislik Pâyesi 

Divân-ı HümâyûnHacegânı ------- ------- 
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bulunan Bayburtlu 25 devlet memurundan 4 kişi çeşitli seviyelerde rütbeler almışlardır. 

Bunlardan Ahmed Vasfi Efendi
67

 ve İsmail Hakkı Efendi 
68

sadece rütbe-i salise ile 

ödüllendirilmişlerdir. Kadızade Ali Rıza Efendi, “vezâif-i me’mûriyyetinihüsn-i îfâ eylemesine 

mebni bin üç yüz on iki senesi Rebîʻü’l-evvelinin on birinde”  rütbe-i râbi‘atavcîh 

buyrulmuştur. Daha sonra ise “mûmâileyhe vazife-i me’mûriyetiniîfâdaikdâm ve mesâ‘isine 

mebni sene-i merkûmeşehr-i Receb-i şerîfinin on ikisinde” terfiân rütbe-i sâlisetevcîh 

buyrulmuştur.  Yine  “mûmâileyhemeşhûd olan hidemât- ı hasenesine mebni bin üç yüz on dört 

senesi Rebîʻü’l-evvelinin yedisinde dördüncü rütbeden nişân-ı âli-i Osmanî
69

 ihsân 

buyrulmuştur.
70

 Böylece Kadızade Ali Rıza Efendi, hem iki rütbe hem de Osmanlı nişanı 

almıştır. Hacı Şeyhzade Mustafa Necati Efendi ise yaptığı hizmetler nedeniyle önce rütbe-i 

salise ile ödüllendirilmiş,
71

 daha sonra da “kıdem ve ehliyeti cihetiyle bin üç yüz dokuz senesi 

şehr-i Cemâzîye’l-evvelîsinin selhinde dördüncü rütbeden mecidînişân-ı zî-şânı…”
72

 takdim 

edilmiştir. 

SONUÇ 

Tanzimat’la beraber değişim startı verilen memur istihdam politikası, II. Abdülhamit 

döneminde yapılanlarla tekâmül ettirilmeye çalışılmıştır. Günümüzdeki sabıka kaydı ve 

özgeçmiş muhteviyatında olan sicill-i ahval kayıtları da bu dönemde tutulmaya başlanmıştır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki binlerce memur biyografisi arasında Bayburtlu olanların 

sayısı 25 kişidir.  Bunların yirmisinin doğum yeri Bayburt’tur, beşinin ise muhtemelen 

babalarının memuriyeti nedeniyle doğum yerleri birbirinden farklıdır.  

Metin içerisinde anlatıldığı üzere bahsi geçen memurlardan üçü köken olarak Ermeni, 

diğerleri Müslüman’dır.  Muhtelif kurumlarda görev alan memurlar, icra ettikleri meslekler 

bakımından beş ayrı gruba ayrılmışlardır. Bunlar kaymakamlık ve kaymakamlık muavinliği, 

nahiye müdürlüğü gibi idareciler, askerlik ve polislik gibi emniyet-asayiş alanında hizmet 

verenler, müdde-i umum yani savcılık ve savcı yardımcılığı ya da mahkeme reisliği gibi hukuk 

ve adalet işlerinde faaliyet gösterenler ile ilgili dairelerde sıradan memuriyet vazifesini icra 

edenlerdir. Sonuncular, diğerlerine oranla daha fazladır.  

Eğitim durumları birbirinden farklı olan memurlardan hukuk mektebini bitirenler olduğu 

gibi sadece rüştiyede okuyanlar da bulunur. Bazı memurlar hiç yabancı dil bilmezken, gerek 

Müslümanlardan gerekse Ermenilerden birkaç dil bilen memurlara da rastlanmaktadır. Ermeni 

kökenlilerden Maksud Mesrup Efendi Türkçe, Rumca, Ermenice ve Fransızca bilirken; 

                                                                                                                                                                        
 
67DH. SAİD. d.nr. 02/ 902, s.903. 
68“…Mûmâileyhşâyeste-i âtûfet-i seniyye olduğuna binâen bin üç yüz on altı senesi Muharreminin yirmi sekizinde 

rütbe-i sâlisetevcîh buyurulduğu, komisyonca bi’l-mütâla‘ai‘âde edilen ru’us-ı hümâyûndan anlaşılmıştır…” Bkz. 

DH. SAİD. d, nr.76/353, s.353. 
69“…Abdülaziz döneminde çıkarılanların en önemlisi nişan-ı Osmanî olup, dört dereceli düzenlenmiş veyalnız 

birinci ile ikinci derecelerinde şemse verilmiştir. Araları motiflerle doldurulmuş, uçlarında küçük birer kürecik 

bulunan yedi kollu yıldız şeklinde tasarlanmıştır. Nişan üzerinde, kollarda ve orta bordürde yeşil, göbekte kırmızı 

mine kullanılmıştır. Kırmızı mine üzerine “el müstenid’ü bi’t-tevfikât el rabbâniye, melik-i devlet-i Osmaniye 

Abdülaziz Han” yazısı yer alırdı. Bkz. Eralp, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”,  s.684. 
70DH. SAİD. d, nr.10/963, 963. 
71DH. SAİD. d, nr.3/936, s.936. 
72“… Mecidiye nişanı H. 1268’de (1851-1852) senesinde Osmanlı sultanı Abdülmecid’in adına izafeten beş dereceli 

olarak tesis edilmiştir. Birinci ve ikinci derecedeki nişanlar şemselidir. Şemse; çap olarak nişandan daha büyük, 

göğsün sol tarafında, iğneli bir klips ile elbise üstüne takılan parçadır. Mecidi nişanların kılıçlı olanları da vardır 

ki, bunlar savaşlarda üstün başarı gösterenlere verilmiştir. Nişan ortasında kırmızı mine ordürlü, altın göbek 

parçası altına dıştan çapraz olarak konulmuş iki kılıç bulunmaktadır. Kırmızı mine bordür üzerinde Hamiyet, 

Gayret, Sadakat kelimeleri ile nişanın çıkarılış tarihi olan H.1268 tarihi işlenmiştir. Ortadaki hafif bombeli altın 

bölümde ise padişahın tuğrası yer almaktadır.” Bkz. Eralp, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”,  s.684. 
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Müslüman memurlardan Ahmed Kemal Efendi Arapça, Farsça gibi doğu dilleri yanı sıra 

Fransızca hatta Ermeniceyi hem konuşabilir hem de yazabilir durumdadır Bayburtlu 

memurların bir kısmı ilk memuriyetinden sicil kaydındaki son görev yerine kadar tümüyle 

Bayburt’ta istihdam edilmişlerdir. Bir kısmı ise Bayburt’ta mülazemetle işe başlamış akabinde 

muhtelif Anadolu şehirlerinde ya da Balkanlar ve Ortadoğu topraklarında hizmet etmişlerdir. 

Bu noktadan bakıldığında Makedonya ve Bosna gibi Balkan coğrafyasından, Halep, Bağdat ve 

Basra ve Yemen gibi Ortadoğu vilayetlerinde Bayburtluların izini görmek mümkündür.  

Görevi ihmal ve suiistimal gibi suçlamalara maruz kalan memurlar olduğu gibi verilen vazifeyi 

başarıyla ikmal ederek çeşitli derecelerden mecidiye nişanı ve Osmanlı madalyası ile 

ödüllendirilen memurlar da vardır.  

KAYNAKÇA 

Arşiv Vesikaları: 

1-Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezâreti Sicill-i Ahvâl Defterleri: 

BOA. DH.SAİD.d.,nr. 02/ 902, 3/936, 4/422, 7/13,10/963, 27/123, 40/393,47/461, 

058/471, 71/ 313, 76/353,86/389, 95/88,96/177,98/211, 106/19,109/190, 112/199, 

117/213, 118/273, 118/449, 120/397,127/189, 140/361, 156/335, 164/307, 

169/465, 172/313, 174/415,193/81, 195/87. 

Kitap ve Makaleler: 

Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i Osmanî, II, Matbaa-ı Amire, İstanbul 1306. 

AKTAŞ, Necati, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, Başbakanlık Basımevi, İstanbul 

2000.  

AKYILDIZ,  Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren 

Yayınları, İstanbul 1993. 

AKYILDIZ, Ali,Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, 2.baskı, 

İstanbul 2006. 

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999'a), Alfa Yayınları, İstanbul 

1999. 

ARTUK, İbrahim, “Madalya”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt 27,  İstanbul 2003, 

ss. 301-302. 

BALTACI, Cahit,XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, İrfan Yayınları, İstanbul 1976. 

Düstur, I.Tertip, C.I, Matbaa-ı Amire, Dersaadet 1289. 

ERALP, T. Nejat, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”, Türkler, XIII, Editörler: Hasan 

Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 

ss.683-686. 

EREN, Ahmet Cevat,Tanzimat Fermanı ve Dönemi, (Yayına hazırlayan Alişan Akpınar), 

Derin Yayınları, İstanbul 2007. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                                          Yunus ÖZGER 

 
Journal of History Studies 

JHS 

83  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 

HALAÇOĞLU, Yusuf, Aydın M. Akif, "Cevdet Paşa", Diyanet İslam Ansiklopedisi, VII, 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, ss.443-450. 

İNALCIK, Halil, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu”, Tanzimat Değişim 

Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Editörler Halil İnalcık- Mehmet 

Seyitdanlıoğlu, Phoenix Yayınları, 2.baskı, Ankara 2006, ss.83-100. 

KARAL, Enver Ziya,Osmanlı Tarihi, III, TTK Yayınları, Ankara 1999. 

KODAMAN, Bayram, Saydam, Abdullah "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi", 150. Yılında 

Tanzimat,  (Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız), TTK Yayınları, Ankara 

1992, ss.475-496. 

KODAMAN, Bayram; “II. Abdulhamid Devrinde Eğitim ve Öğretim”, Doğuştan 

Günümüze Büyük İslam Tarihi (D.G.B.İ.T), XII, İstanbul 1993, ss.463-466. 

MERT, Talip, "Sicill-i Ahvâl Defterleri ve Buna Dair Yayımlanan Nizamnâmeler -I", 

Arşiv Araştırmaları Dergisi, sayı 2, İstanbul 2000, ss.97-111. 

MUMCU, Uğur "Türk Hukukunda Memurların Yargılanması", Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 28, sayı 1, Ankara 1971, ss.133-182. 

ORTAYLI, İlber, “Osmanlı Kançılaryasında Reform: Tanzimat Devri Osmanlı 

Diplomatikasının Bazı Yönleri”, Tanzimat-Değişim Sürecinde Osmanlı 

İmparatorluğu, Editörler Halil İnalcık- Mehmet Seyitdanlıoğlu, Phoenix 

Yayınları 2.baskı, Ankara 2006, ss.285-297. 

ÖZGER, Yunus, Bayburt Nüfus Defterleri 1835-1848, Bayburt Kültürünü ve Tarihini 

Araştırma Merkezi (Bakütam) Yayınları, Ankara 2015. 

ÖZGER, Yunus, Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Yozgatlı Devlet Adamları,  IQ Yayınları, 

İstanbul 2009. 

PAKALIN, Mehmet Zeki,Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, 

İstanbul 1993. 

SARIYILDIZ, Gülden, Sicill-i Ahvâl Komisyonu'nun Kuruluşu ve İşlevi 1879-1909, Der 

Yayınları, İstanbul 2004. 

TANER, Tahir, "Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku", Tanzimat, I, MEB Yayınları, 

İstanbul 1999, ss.221-232. 

 

 

 

 

 



 

  

Sicill-i Ahvâl Defterlerinde Kayıtlı Bayburtlu Osmanlı Devlet Memurları 

 
Journal of History Studies 

JHS 

84 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 4 

December 
2015 

 
 

 
 

Ek: 1- Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Bayburt Doğumlu Memurların Eğitim 

Durumları  

Memurun Adı Eğitim Gördüğü Okullar 

Abdullah Munib Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Bayburt Rüştiyesi, 

Türkçe okur-yazar, Arapça ve Farsça anlar 

Abdurrahim Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Özel hocadan Arapça ve Farsça okumuş, 

Türkçe yazabilir 

Ahmed Hamdi Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Bayburt Rüştiyesi, 

 Türkçe okur-yazar 

Ahmed Hamdi Efendi 

 

Bayburt Rüştiyesi,  

Türkçe okuryazar 

Ahmed Kemal Efendi 

 

Bayburt iptidai mektebi, Bayburt rüştiyesi, Erzurum idadisi, 

Mekteb-i Mülkiye  

Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca ve Ermenice konuşup, yazabilir 

Ahmet Vasfi Efendi Bilgi yoktur 

Alişan Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Bayburt rüştiyesi. 

Türkçe okuryazar 

Filibos Efendi 

 

İstanbul Gedikpaşa MahallesiErmeni Mektebi’nde Ermenice 

okumuş, özel hocadan Türkçe okumuştur. Türkçe ve Ermenice 

konuşup, yazabilir 

HâcıŞeyhzâde Mustafa  

Necati Efendi 

Bayburt Sıbyan mektebi, Saraybosna’daki medresede Arapçadan 

İsagoci’ye ve Farsçadan Mütenevvî-i Şerîf’e kadar okumuştur. 

Saraybosna Mekteb-i Fünun-ı Mülkiye. 

 Boşnakça bilir ve Türkçe okuryazar 

İsmail Fehim Efendi 

 

Erzurum mahalli mekâtib-i adiye ve rüştiyesi 

Türkçe okuryazar 

İsmail Hakkı Efendi 

 

Bayburt ve Trabzon rüştiye mektepleri 

Türkçe okuryazar 

Kadızâde Ali Rıza Efendi 

 

Ardanuç Sıbyan mektebi, özel hocadan Sarf ve Nahiv ve Mantık 

ve Halebi ve Mülteka ve Farisîden Tuhfe ve yine Attar ve Gülistan 

okumuştur.  
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Türkçe okuryazar 

Mahmud Sezai Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Bayburt rüştiye mektebi 

MaksudMesrub Efendi 

 

Beşiktaş ve Ortaköy Ermeni mektepleri, Mekteb-i Hukuk-ı Şahane 

Türkçe, Fransızca ve Ermenice ve Rumca konuşur ve yazar.  

Mehmed Agâh Efendi Bayburt rüştiye mektebi 

Mehmed Derviş Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi,  özel hocadan Arapça ve Farsça 

okumuştur. 

Arapça ve Farsçaya aşinadır, Türkçe okuryazar 

MehmedHalid Efendi 

 

Bayburt Sıbyan mektebi, Bayburt rüştiye mektebi,  

 Türkçe okuryazar 

Mehmed Hulusi Efendi 

 

Bayburt rüştiye mektebi,  

Türkçe okuryazar 

Mehmed Nazif Efendi Erzurum’un İbrahim Paşa dairesi iptidai mektebi, özel hocadan 

sarf ve nahiv okumuştur.  

 Türkçe okuryazar 

Mehmed Necati Efendi Bayburt iptidai mektebi, Bayburt rüştiyesi, Erzurum Mekteb-i 

İdadi-i Askeriyyesi. 

Türkçe okuryazar, Arapça ve Farsça anlar 

Mıgırdıç Efendi Bayburt Mesrubyan Ermeni iptidai mektebi 

Muharrem Efendi 

 

Erzurum mahalli iptidai mektebi 

Arapça okuryazar  

Muhyeddin Efendi Bayburt   rüştiyesi 

Salih Zeki Efendi Bayburt rüştiyesi 

Arapça ve Farsçaya aşina, Türkçe okuryazar 

Zihnî Efendi Bayburt rüştiyesi, dışarıdan Arapça, Farsça ve Türkçe kavaidi 

okumuştur 

 

 

 


