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Özet 

Trakya ve Batı Anadolu‟da yaşayan Rumlar 1914 yılı başlarından itibaren Yunanistan‟a göç etmeye 

başlamışlardı. Osmanlı hükümeti, Yunanistan‟a göç eden bu Rumların mallarını koruma altına almıştı. I. Dünya 

Savaşı‟na girildikten sonra da zorunlu sevke tabi tutulan Rumların malları yine aynı şekilde hükümetçe koruma 

altına alınmıştı. Nitekim hazırlanan Rum Emvâl-i Metrûke Talimatnâmesi‟yle göç eden ve tehcir edilen Rumlardan 

kalan malların ne şekilde korunacağı ve idare olunacağı ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştu. Bu düzenlemeyle, 

savaşın bitmesiyle birlikte yaşadıkları yerlere dönecek olan Rumlara, terk ettikleri malları iade olunacaktı. 

Anahtar Kelimeler: Rumlar – Göç - Sevk (Tehcir) - Emval-i Metruke (Terk Edilen Mallar) - Rum 

Emval-i Metruke Talimatnamesi   

Abstract 

Greeks who were living in Thrace and Western Anatolia, began migrating towards Greece in early 1914. 

Ottoman Government had put commodities of these Greeks under protection. Also commodities of those Greeks who 

were under forced migration after First World War were put under protection as well. Moreover, by preparation of 

“Rum Emvâl-i Metrûke Talimatnâmesi”, how abandoned property by migrated Greeks both before and after war, 

will be managed and protected were put forward in detail. By this preparation, Greeks who would turn back to their 

living places after war would be returned their commodities.  

Keywords: Greeks – Migration – Deportation - Abandoned property - Regulations of Greek‟s 

Abandoned Property.  

Giriş 

Osmanlı topraklarında yaşayan Rumlar 1914 ile 1918 yılları arasında iki tür nüfus 
hareketliliği ile karşı karşıya gelmişlerdi. İlk olarak, Balkan Savaşlarından sonra Yunanistan‟a 
ve Ege Adalarına göç etmişlerdi. İkinci olarak ise, I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf devletleriyle 
işbirliği yapmaları nedeniyle özellikle sahillerden daha iç kesimlere zorunlu göçe tabi 

tutulmuşlardı. Hem Yunanistan‟a göç edenler hem de  Trakya ve Anadolu‟da askeri nedenlerle 
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yaşadıkları yerlerden çıkarılanlar yanlarına alabildikleri malları götürmüşler, götüremediklerini 
ise terk etmişlerdi. Böylece terk edilen bu malların idaresi sorunu gündeme gelmişti.  

I.  Yunanistan’a Göç Eden Rumların Emval-i Metrukesi 

Rum emvâl-i metrûkesi (terk edilen mallar) sorunu Rumların 1914‟te, Yunanistan‟a 

göç etmeleriyle birlikte ortaya çıkmıştı. Rumlar, göç ederlerken yanlarına aldıkları eşyaların 
dışında satabildiklerini satıyorlar, satamadıklarını da terk ediyorlardı.  

Göçle birlikte ortaya çıkan bu sorun karşısında hükümetin takip edeceği politikalar 
zaman içinde belirlenecekti. Çünkü göçün yaşandığı ilk zamanlarda göç edenlerin geri dönüp 
dönmeyecekleri ile Müslüman ve Rum göçü sorununun halledilmesi konusunda Yunan 
hükümetiyle nasıl bir karara varılacağı belli değildi. Bu konulardaki gelişmelere göre hükümet, 

göç eden Rumların terk ettiği malların nasıl idare edileceğine karar verecekti.  

Hükümetin Rumların terk ettikleri mallara yönelik ilk uygulaması, bu malların devlet 
koruması altına alınması şeklindeydi.

1
 Bu amaçla göç sırasında terk edilen mallardan 

muhafaza altına alınabilecekler depolara konuyor, hayvanlar ise güvenilir kişilere teslim 
edilerek emniyete alınıyordu.

2
 Ayrıca göç esnasında Rumların mallarını ele geçirmeye çalışan 

çetelerle mücadele ediliyor ve ele geçirilen mallar sahiplerine iade ediliyordu.
3
  

Malların koruma altına alınmasından sonra bunlardan zamanla bozulup çürüyecek 
olanlar açık artırma ile satılıyor,

4
 zeytin fabrikaları ve zeytin bahçeleri icara veriliyordu

5
. İcara 

verilen veya satılan malların bedelleri, sahipleri belli ise sahipleri adına, değilse ileride 
sahiplerinin çıkması durumuna karşılık mahallî mal sandıklarına teslim ediliyordu.

6
  

                                                 
1 Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen şifre, 3 Haziran [1]330 (16/06/1914), 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (bundan sonra BOA) Dahiliye Nezareti  Hukuk Kısmı Belgeleri (bundan sonra DH.H), 

70/10, Lef. 2. 
2 Dahiliye Nezareti‟nden Edirne, Aydın, Hüdavendigar Vilayetleri ile İzmit, Çatalca, Karesi, Kala-i Sultaniye 

Mutasarrıflıklarına gönderilen 11 Temmuz 1914 tarihli şifre, BOA. Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Belgeleri 

(bundan sonra DH.ŞFR), 42/255. 
3 Çatalca Karaca Karyesi ahalisi Rumlarının Dahiliye Nezareti‟ne gönderdikleri şifre, 5 Mayıs [1]330 (18/05/1914), 

BOA. Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Emniyet Kalemi Belgeleri (bundan sonra 

DH.EUM.EMN) 74/4, Lef. 6; Çatalca‟da Çiftlik ve Belgrat Karyeleri ahalisi namına Konstanti, Kosta ve 

Hristaki‟nin Dahiliye Nezareti‟ne gönderdiği telgraf, 6 Mayıs [1]330 (19/05/1914), BOA. DH.EUM.EMN, 74/4, 

Lef. 5; Dahiliye Nezareti‟nden Çatalca Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 8 Nisan [1]330 (21/04/1914), BOA. 

DH.ŞFR, 40/63; Dahiliye Nezareti‟nden Edirne Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 8 Nisan [1]330 (21/04/1914), BOA. 

DH.ŞFR, 40/64; Çatalca Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen şifre, 8 Mayıs [1]330 (21/05/1914), 

BOA. DH.EUM.EMN, 74/4, Lef. 2. 
4 Dahiliye Nezareti‟nden Aydın Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 22 Haziran [1]330 (05/07/1914), BOA. DH.ŞFR, 

42/189; Dahiliye Nezareti‟nden Aydın Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 19 Haziran [1]330 (02/07/1914), BOA. 

DH.ŞFR, 42/172; Hüdavendigar Vilayeti‟nden Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 18 Nisan [1]331 

(01/05/1915), BOA. Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye Belgeleri (bundan sonra DH.İUM), 84-1/16; Dahiliye 

Nezareti‟nden Emniyeti Umumiye Müdüriyeti‟ne gönderilen tahrirat, 15 Mayıs [1]330 (28/05/1914), BOA. 

Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti Muhaberat ve Tensikat Müdüriyeti Belgeleri (bundan sonra DH. 

EUM. MTK), 77/9. 
5 Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 9 Eylül [1]330 (21/09/1914), BOA. Dâhiliye 

Nezareti İdari Kısım Belgeleri (bundan sonra DH.İD), 107/83, Lef. 2.  
6 Sadaret‟ten Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 23 Haziran [1]330 (06/07/1914), BOA. Bab-ı Ali Evrak 

Odası Belgeleri (bundan sonra BEO), 322231; Dahiliye Nezareti‟nden Edirne, Aydın, Hüdavendigar Vilayetleri ile 

İzmit, Çatalca, Karesi, Kala-i Sultaniye Mutasarrıflıklarına gönderilen şifre, 23 Haziran [1]330 (06/07/1914), BOA. 

DH.ŞFR, 42/211; Dahiliye Nezareti‟nden Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 12 Teşrin-i Evvel 

[1]330 (25/10/1914), BOA. DH. ŞFR, 46/72. 
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Göçün ilk zamanlarında bu paraların hazineye devredilmesine karar verilmiş olsa da
7
 

çok geçmeden bundan vazgeçilmişti. Mal sandıklarına teslim edilen satış bedelleriyle, bu 
kişilerin, şahıslara

8
 ve Ziraat Bankası‟na olan borçları kapatılıyordu.

9
 Bazen göç eden 

Rumların borçlarına karşılık metruk malları haczediliyordu. Ancak malın haczedilmesi ve satış 

bedelinden borcun ödenmesi, göçün ilk zamanlarında gerçekleştirilen uygulamalardı.
10

 Çünkü 
İttihat ve Terakki hükümeti ile Yunan hükümeti arasında bir nüfus mübadelesi yapılmasına ve 
bu kapsamda malların da mübadele edilmesine karar verilmesinden sonra bu uygulamaya son 
verilmişti.  

Mal sandıklarına teslim edilen bu meblağlarla alakalı diğer uygulamalara 
baktığımızda, öncelikle malların bakımı ve korunması için yapılan harcamaların bu 

meblağlardan karşılandığı görülmektedir.
11

 Bundan başka, mal sandıklarında toplanan bu 
paraların bir kısmı vilayetlerdeki mektep inşasına harcanıyordu.

12
 

Ülkedeki muhacir sayısının oldukça artmış olması, muhacir çocuklarının eğitimi 
konusunu gündeme getirmişti. Mektep ihtiyacının karşılanması için uygulanan yöntemlerden 
biri de muhacir iskân edilmeyen Rumlardan kalan bina, mektep ve manastırların okul olarak 
kullanılmasıydı.

13
 Polis karakolu, hastahane, hapishane vb. gibi devlet dairesi yapılan binalar 

belli bir icar bedeli ile tahsis olunurken
14

, maarife tahsis edilenler mektep ve manastırlardan 
icar bedeli alınmıyordu. Mahalli yönetimler, mekteplerin ihtiyaçlarının karşılanması için bu 
yerlere ait diğer gelirlerin de kendilerine aktarılmasını istemişler ise de hükümet bunun uygun 
olamayacağına karar vermiştir.

15
 

                                                 
7 Meclis-i Vükela‟nın 22 Nisan [1]331 (05/05/1915) tarihli kararı, BOA. Meclis-i Vükela Belgeleri (bundan sonra 

MV), 197/114. 
8 Ayın Vilayeti‟nden gelen şifre, 23 Haziran [1]330 (06/07/1914), BOA. Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus 

Müdüriyeti Belgeleri (bundan sonra DH. KMS), 19/73, Lef. 5. 
9 Ticaret ve Ziraat Nazırından Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 18 Haziran [1]330 (01/07/1914), BOA. BEO, 322181. 
10 Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye‟den Kala-i Sultaniye Mutasarrıflığına gönderilen tahrirat, 13 Temmuz [1]330 

(26/07/1914), BOA. DH.H, 73/16, Lef. 1/1. 
11 Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 6 Haziran [1]330 (19/06/1914), BOA. 

DH.İD, 99/30, Lef. 6; Dahiliye Nezareti‟nden Ticaret ve Ziraat Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 19 Haziran [1]330 

(02/07/1914), BOA. DH.İD, 99/30, Lef. 1/1; 24 Ekim 1915‟teki Meclis-i Vükela toplantısında okunan Dahiliye 

Nezareti‟nin 16 Ekim 1915 tarih ve 697‟nolu tezkiresinde, Aydın Vilayeti‟nden Yunanistan‟a firar eden Rumların 

emval-i metrukesi hasılatının 1 milyon 453 bin 978 kuruş civarında olduğu, bundan 227 bin 469 kuruş 15 paranın 

hususat-ı muhtelifeye sarf edildiği belirtilmişti. Meclis-i Vükela‟da görüşülen Dahiliye Nezareti‟nin 3 Teşrin-i 

Evvel [1]331 (16/10/1915) tarih ve 697 numaralı tezkiresi, BOA. MV, 199/71. 
12 Meclis-i Vükela‟nın 11 Teşrin-i Evvel [1]331 (24/10/1915) tarihli kararı, BOA. MV, 199/71; Meclis-i Vükela‟nın 

28 Teşrin-i Evvel [1]331 tarihli kararı, (10/11/1914), BOA. MV, 199/105; Meclis-i Vükela‟nın 6 Nisan [1]332 

tarihli kararı, (19/04/1916), BOA. MV, 201/63; Bu konu hakkında Dahiliye, Maarif ve Maliye Nezaretlerinin 

görüşleri için bkz: Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 3 Teşrin-i Evvel [1]331 (16/10/1915), 

BOA. BEO, 328490; Maarif-i Umumi Nazırından Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 21 Şubat [1]331 (05/03/1916), 

BOA. BEO, 330107; Maliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 30 Mart [1]332 (12/04/1916), BOA. 

BEO, 330662; Maliye Nezareti‟nin yazısı 19 Nisan [1]332 (02/05/1916), BOA. Dahiliye Nezareti Emniyet-i 

Umumiye Müdüriyeti Ecanib Kalemi Belgeleri (bundan sonra DH. EUM. ECB), 17/45. 
13 Maliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 16 Nisan [1]331 (29/04/1915), BOA. BEO, 326460. 
14 Sıhhiye Müdüriyeti Umumisinden Erzurum, Bitlis, Mamuratülaziz, Sivas, Trabzon, Vilayetleriyle Sıhhiye 

Müdüriyetlerine ve Zor, Samsun Müstakil Livaları Mutasarrıflıklarıyla Merkez Etibbasına tamim, 19 Temmuz 

[1]331 (01/08/1915), BOA. DH.ŞFR, 54-A/218. 
15 Hüdavendigar Vilayeti‟nden Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 10 Teşrin-i Evvel [1]332 (23/10/1916), 

BOA. Dahiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye-i Vilayat Müdüriyeti Belgeleri (bundan sonra DH.UMVM) 13/41, Lef. 

1; Dahiliye Nezareti‟nden Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen tahrirat, 23/8/[1]332 (05/11/1916), BOA. 

DH.UMVM 13/41, Lef. 2/1; Dahiliye Nezareti‟nin yazısı, [1]335 M 18 (15/11/1916), BOA. DH.UMVM, 142/50. 
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Bunlardan başka, seferberlik ilanından sonra, Rum emval-i metrukesinden ihtiyaç 
duyulan eşya ve yiyecek maddelerinin bir kısmı, bedeli seferberlik sonrasında ödenmek üzere, 
askeriyeye veriliyordu. Bununla ilgili olarak, Rum Emvâl-i Metrûke Talimatnamesi‟nin 
dördüncü maddesinde, “Emvâl-i menkûle meyânında mevcûd ve evvelce mürsel listede dâhil 

olub cihet-i askeriyyece taleb olunacak eşyâ senedât-ı mahsûsa mukābilinde verilecek” kaydı 
bulunmaktaydı.

16
 (Bkz. Ek) Yine seferberlik ilanından sonra zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının 

öncelikle Rum emval-i metrukesinden karşılanmasına karar verilmişti.
17

 

Yunanistan‟a göç eden Rumların emval-i metrukesi hakkında meydana gelen en 
önemli gelişme, İttihat ve Terakki hükümeti ile Yunan hükümeti arasında nüfus mübadelesine 
karar verilmiş olmasıydı. 1914‟ün Temmuz ayında İzmir‟de mübadele müzakereleri yapılmış 

ve bu müzakerelerde, Anadolu‟dan Yunanistan‟a göç eden Rumlarla Makedonya‟dan 
Anadolu‟ya göç eden Müslümanların memleketlerinde terk ettiği mallarının mübadeleye tabi 
tutulması konusunda bir uzlaşıya varılmıştı. Göçmenlerin terk ettiği bütün malların değeri 
tespit edilecek, bu kişilerin borçları düşüldükten sonra genel bir toplam elde edilecek ve bu 
sonuca göre Rumların bıraktığı malların miktarı muhacirlerin Makedonya‟da bıraktıklarından 
fazla ise Osmanlı hükümeti Yunan hükümetine ödeme yapacak, tersi durumda Yunan 

hükümeti Osmanlı hükümetine ödeme yapacaktı. Mübadele müzakerelerinde bu esasın kabul 
edilmesiyle birlikte, göç eden Rumların terk ettiği malların tespiti çalışmalarına başlanmıştı.

18
 

Bu çalışmalar neticesinde de Rum emval-i metrukesine dair cetveller hazırlanmıştı.
19

 Ancak iki 
ülke arasında nüfus mübadelesi üzerinde anlaşılamadığı için malların mübadelesi de 
gerçekleştirilememişti. Böylece Rum emval-i metrukesi konusundaki belirsizlikle I. Dünya 
Savaşı‟na girilmişti. 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı‟na girdikten sonra da, Yunanistan‟a göç eden 
Rumların emval-i metrukesi sorunu hükümeti meşgul eden önemli bir sorun olmaya devam 
etmişti. Hükümet açısından, Yunanistan‟la bir mübadele anlaşması imzalanmamış olsa dahi, 
bu mallar mübadeleye tabi olduğu için tehcir edilecek Rumların mallarından ayrı bir hukuka 
sahipti. Bunun da en önemli sebebi Anadolu‟ya göç etmek zorunda kalan Müslümanların 
Makedonya‟da bıraktıkları malların ciddi bir yekûn tutmasıydı. Rumların mallarına el 

konulması, Yunan hükümetinin göç eden veya etmeyen Müslümanların mallarına el 
koymasına sebep olacağı aşikardı. İşte bu nedenden dolayı hükümet, göç eden Rumların 
emvali metrukesini korumayı esas almıştı. Bunun da en önemli göstergesi 21 Şubat 1916‟da 
çıkarılan “Rum Emvâl-i Metrûkesinin Sûret-i Ġdâre ve Muhâfazasına Dâ‟ir Ta„lîmâtnâme” 

                                                 
16 Rum Emvâl-i Metrûkesinin Sûreti İdare ve Muhafazasına Dair 8 Şubat [1]331 (21/02/1916) tarihli Talimatname 

ve Zeyli, s. 3,  İstanbul, Babıali Caddesinde Garoyan Matbaası [1]334 (1918), BOA. DH.HMŞ, 12/82; Dahiliye 

Nezareti Hukuk Müşavirliğinin 21 Kanun-ı Sani [1]331 (03/02/1916) tarihli yazısı, BOA. Dahiliye Nezareti Hukuk 

Müşavirliği Belgeleri (bundan sonra DH.HMŞ), 12/75. 
17 Dahiliye Nezareti‟nden Aydın Vilayeti‟ne çekilen telgraf, 29 Mayıs [1]331 (11/06/1915), BOA. DH.İUM, 81-

1/1-35, Lef. 23/1; Dahiliye Nezareti‟nden Harbiye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 10 Şubat [1]330 (22/01/1915),  

BOA. DH.İUM, 81-1/1-21, Lef. 8/1; Harbiye Nezareti‟nden Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 12 Mart 

[1]331 (25/03/1915), BOA. DH.İUM, 81-1/1-35, Lef. 12; Çanakkale Ayvacık‟ta göç edenlerden kalan 50 bin kıyye 

zeytin yağının 40 bin kıyyesi askeriyeye, 2.437 kilo zeytin inşaat taburuna verilmiş, 30 bin kıyye zeytin müzayede 

ile satılmış, Bergos karyesinde bir zeytinlik Maliye Nezareti tarafından 300 kuruşa icara verilmiş, burada satılan 

zeytinin hasılatı olan 161 kuruş mal sandığına teslim edilmişti. 5 Mart [1]331 (18/03/1915) tarihinde Kala- 

Sultaniye Mutasarrıflığından çekilen telgrafnamenin suretidir, BOA. DH.İUM, 81-1/1-35, Lef. 14. 
18 Mübâdele-i Muhâcirîne Â‟îd Cedvellerin Sûret-i İmlâsı Hakkında Ta„lîmât, BOA. HR.SYS, 2035/1, Lef. 83. 
19 Hazırlanan Rum emvâl-i metrûke cetvelleri için bkz: BOA. DH.EUM.3.ŞB, 2/24. 
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idi.
20

 Tarihinden de anlaşılacağı üzere talimatname, tehcirden sonra çıkarılmıştı. Ancak 
talimatnamede yer alan hükümlerin büyük çoğunluğu göç eden Rumların mallarının idaresiyle 
alakalıydı.  

Talimatnamenin birinci maddesi Rum emval-i metrukesini, “kable‟l-harb sûret-i 

kat„iyyede Yunanistan‟a firâr ve hicret etmiş ve ikincisi de lüzûm ve zarûret-i askerîye ve 
siyâsîyeye mebnî muvakkaten âher mahalle nakl edilmiş eşhâsa âid” olmak üzere iki kısma 
ayırıyordu. İkinci maddede de, Yunanistan‟a göç edenlerden kalan mal ve mülklerin 
Yunanistan‟dan hicret eden İslamların mallarıyla mübadele hususunun, mübadele 
komisyonunda kararlaştırıldığı belirtilmişti. En dikkat çeken konu ise Yunanistan‟a göç eden 
Rumların bıraktığı emval-i menkule ve gayrimenkullerinin muhacirlere dağıtılacak olmasıydı. 

Bu talimatname yayınlanmadan önce yapılan yazışmalarda da göç eden Rumların emval-i 
metrukesinin muhacirlere dağıtılacağı ifade edilmişti.

21
 Hatta “Rum Emvâl-i Metrûkesinin 

Sûret-i Ġdâre ve Muhâfazasına Dâ‟ir Ta„lîmâtnâme” çıkarılmadan önce 1915‟in Ocak ayında 
söz konusu talimatnameyle aynı maddeleri ihtiva eden bir talimatname hazırlanarak 
muhacirlere ne şekilde mal dağıtılacağını esasa bağlamıştı.

22
 Yani hükümet, I. Dünya 

Savaşı‟na girildikten sonra da 1914‟ten itibaren olduğu gibi göç eden Rumlardan kalma evlere 

muhacir yerleştirmeye devam etmişti. Şöyle ki, Rumlardan kalan tarım ve sanayi aletleri ve 
hayvanlar senet mukabilinde, belirlenen kaideye göre muhacirlere, dikiş makineleri, çıkrık, 
destegâh gibi aletler tercihen muhacirlerden dul kadınlarla, kimsesiz kızlara dağıtılacaktı. 
Emval-i menkuleden askeriye tarafından talep olunan eşyalar senet karşılığında verilecekti. 
Yunanistan‟a göç etmiş Rumlara ait mallar müzayede ile satılarak sahibi belli olanlar sahibi 
adına, belli olmayanlar ise eşyanın bulunduğu köy adına Ziraat Bankalarında açılan hesaba 

yatırılacaktı.  

Bu süreçte Yunanistan‟a göç eden Rumların geride bıraktıkları mallarla alakalı en 
fazla kararsızlık çekilen konu ise, bu kişilerin Ziraat Bankası‟na olan borçlarının ne şekilde 
tahsil edileceği meselesiydi. Maliye Nezareti, göç eden Rumların Ziraat Bankası‟na olan 
borçlarının terkettikleri mallardan tahsil edilmesini istiyor

23
, Dâhiliye Nezareti ise bu malların 

mübadeleye tabi olmasından dolayı hazineye devredilmesine imkân bulunmadığını savunarak 

Maliye Nezareti‟nin bu isteğine karşı çıkıyordu.
24

 Dâhiliye Nezareti böyle bir uygulamanın 
Yunan hükümetinin Makedonya‟daki Müslüman mallarına el koymasına neden olacağından 
çekiniyordu. Bu konuda iki nezaret arasındaki tartışma uzun süre devam etmiş ve bir türlü bir 
karara varılamamıştı.

25
 Hatta Yunanistan‟ın I. Dünya Savaşı‟na girmesinden sonra bir ara bu 

                                                 
20 Rum Emvâl-i Metrûkesinin Sûreti İdare ve Muhafazasına Dair 8 Şubat [1]331 (21/02/1916) tarihli Talimatname 

ve Zeyli; BOA. DH.HMŞ, 12/82. 
21 Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen 13 Kanun-ı Sani [1]330 (26/01/1915) tarihli tahrirat sureti; BOA. 

BEO, 326730. 
22 Muhacirin-i İslamiyenin en ziyade Edirne ve Aydın Vilayetiyle Çatalca, Karesi ve Kala-i Sultaniye Livalarında 

yerleştirilmesi devlet siyaseti olduğundan ve Rumeli‟de envai mezalime uğramaları ve oralarda emlaklarını terk 

etmelerine mukabil emlak ve araziye sahip edilmeleri hükümetçe takip edilen bir siyaseti muvafık görülmesine 

binaen Bab-ı Ali ve hükümet-i Yunaniye arasında mübadele ve tevzii takarrur ve icrasına kadar bunların sureti idare 

ve muhacirine tevziini mübeyyin talimatnamedir. BOA. BEO, 326730. 
23 Ticaret ve Ziraat Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen 28 Nisan [1]331 (11/05/1915) tarihli tahrirat; BOA. BEO, 

326587. 
24 Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 3 Mayıs [1]331 (16/05/1915), BOA. BEO, 326730. 
25 Dahiliye Nezareti İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti (İAMM)‟nin 30 Haziran [1]331 (13/07/1915) tarihli 

yazısı, BOA. DH.UMVM, 123/114; Maliye Nazırı Vekili Namına Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 9 Ağustos [1]331 

(22/08/1915), BOA. BEO, 327722. Ticaret ve Ziraat Nazırının Sadaret‟e gönderdiği 23 Mayıs [1]332 (05/06/1916) 

tarihli tahrirat, BOA. BEO, 331264; Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 12 Teşrin-i Sani [1]332 
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malların idaresinin Ermeni malları gibi Maliye Nezareti‟ne devredilmesi gündeme gelmiş
26

, 
fakat 11 Kasım 1917‟de Meclis-i Vükela‟da, malların Dâhiliye Nezareti tarafından idaresinin 
devamına karar verilmişti.

27
 Neticede Yunanistan‟a göç eden Rumların malları savaşın sonuna 

kadar tasfiye edilmeden idare edilmiş, satış ve kiralardan elde edilen meblağlar mal 

sandıklarında muhafaza altına alınmıştı.
28

  

II.  Sevk (tehcir) Edilen Rumların Emval-i Metrukesi 

1915 yılında tehcir başladığında, askerî nedenlerle yaşadıkları yerlerden çıkartılan 
Rumların geride kalan mallarının ne şekilde idare olunacağına dair ayrı bir talimatname 
yayınlanmamıştı. Bundan dolayı da tehcir edilen Ermenilerin emval-i metrukesi için çıkarılan 
talimatnameler Rumlara da tatbik ediliyordu. İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti‟nden 

Hüdavendigar vilayetine gönderilen 4 Temmuz 1915 tarihli telgrafta, nakledilecek Rumlar için 
ayrıca bir talimatname mevcut olmadığı ve Ermenilerin emval-i metrukelelerinin idare ve 
muhafazası hakkında yayınlanan (10 Haziran 1915 tarihli) talimatnamenin

29
 sevk edilen 

Rumların için de kullanıldığı belirtilmişti.
30

 Bu talimatnameye göre, Rumlardan kalan mallar 
da sevk edilen Ermenilerin malları gibi koruma altına alınıyordu.  

Tehcirin başlarında Ermeni malları ile Rum mallarını ayırt etmeden aynı politikayı 

uygulayan hükümet, Eylül 1915‟te politika değişikliğine gitmişti. 26 Eylül 1915‟te çıkartılan 
kanunla Ermeni malları tasfiye edilmeye başlanmıştı.

31
 Kanun sadece tehcir edilen Ermenilere 

yönelik olduğu için
32

 bu tarihten itibaren hükümetin tehcir edilen Ermeni ve Rum emval-i 
metrukesi konusunda uygulamaları da farklılık göstermeye başlamıştı. Tasfiye Kanunu 
çıkarıldıktan sonra 29 Eylül 1915‟te İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti‟nden 
Hüdavendigar Vilayeti Emval-i Metruke İdare Komisyonu Riyasetine gönderilen şifrede, 

Rumlara ayrı muamelede bulunulacağı belirtilmişti.
33

 13 Eylül 1916‟da yine Hüdavendigar 
vilayetine

34
, 13 Şubat

35
, 24 Şubat

36
 ve 7 Mart 1917‟de Canik Mutasarrıflığı‟na gönderilen 

                                                                                                                                             
(25/11/1916), BOA. BEO, 334466; Mecli-i Vükela‟nın 27 Mayıs [1]333 (1917) tarihli kararı, BOA. MV, 208/38; 

Sadaret‟ten Dahiliye, Ticaret, Maliye, Hariciye Nezaretlerine gönderilen tahrirat, 27 Mayıs [1]333 (1917), BOA. 

BEO, 335353; Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 18 Haziran [1]333 (1917), BOA. BEO, 

335654. 
26 Dahiliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 19 Ağustos [1]333 (1917), BOA. BEO, 336063. 
27 Meclis-i Vükela‟nın 11 Teşrin-i Sani [1]333 (11 Kasım 1917) tarihli kararı; BOA. MV, 210/25; Sadaret‟ten 

Dahiliye ve Maliye Nezaretlerine gönderilen tahrirat, 15 Teşrin-i Sani [1]333 (Kasım 1917), BOA. BEO, 336787. 
28 Meclis-i Vükela‟nın 2 Kanun-ı Evvel [1]333 (Aralık 1917) tarihli oturumunda, Edirne Vilayeti‟nde göç eden 

Rumlardan mal sandıklarında toplam 4.699.199 kuruşun olduğu ifade edilmişti. Bu paranın 565.589 kuruş 28 para 

eşhas namına geriye kalan miktar da sahipleri belli olmadığı için köyler namına kayıtlıydı. BOA. MV, 210/68. 
29 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri 1914-1918, C I, Ankara, Genelkurmay Başkanlığı Yay., 2005, s. 435-

438.  
30 İAMM‟den Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 21 Haziran [1]331 (04/07/1915), BOA. DH. ŞFR, 

54/296. 
31 Düstur, 2. Tertip,cilt 7, Dersaadet; Matbai Amire, 1336, s. 237-240. 
32 [1]332 Meclis-i Umuminin Münkait Olmadığı Esnada Heyet-i Vükelaca Ba İrade-i Seniyye Mevkii İcraya 

Konulan Levayih-i Kanuniye, 65 Numaralı Kanun-u Muvakkat, s. 80. 
33 İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyetinden Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 16 Eylül [1]331 

(29/09/1915), BOA. DH.ŞFR, 56/231. 
34 Dahiliye Nezareti‟nden Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 31 Ağustos [1]332 (13/09/1916), BOA. 

DH.ŞFR, 67/201. 
35 Dahiliye Nezareti‟nden Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31 Kanun-ı Sani [1]332 (13/02/1917), BOA. 

DH.ŞFR, 72/229. 
36 Dahiliye Nezareti‟nden Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 11 Şubat [1]332 (24/02/1917), BOA. DH.ŞFR, 

73/69. 



131                        Ahmet EFĠLOĞLU
 
- Raif ĠVECAN 

 
History Studies 

                                                                Volume 2 / 3 2010 

 

şifrelerde
37

 de Rum mallarının tasfiyeye tabi olmadığı, bunun için de Maliyeye devredilmediği 
belirtilmişti. 30 Haziran 1917 tarihli bir başka belgede de Ermeniler dışında sevk edilen Rum, 
Katolik ve Süryanilere ait malların tasfiye kanununa tabi olmadığı ifade edilmişti.

38
   

Aynı şekilde 21 Ocak 1916 tarihli Rum Emval-i Metruke Talimatnamesinde ve 15 

Mayıs 1917‟de çıkarılan Talimatname Zeyli‟nde de tasfiyeden söz edilmeden malların ne 
şekilde muhafaza altına alınacağı ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştu. Buna göre tasfiye 
edilen Ermeni malları hazineye devredilirken

39
, Rum malları hazine yerine Ziraat Bankası 

şubelerinde ve mal sandıklarında sahipleri adına muhafaza edilecekti.
40

  

Tehcir edilen Rumların malları konusunda hükümetin uygulamaları şu şekildeydi: Bir 
bölgenin tehcir edilmesine karar verildikten sonra oraya malları koruma altına almak üzere 

komisyonlar gönderiliyordu. Sevkedilecek Rumlara götürebilecekleri eşyalarını yanlarına 
almalarına ve gayrimenkulleri dışında kalan mallarını satmalarına müsaade ediliyordu. Hatta 
bu mallardan muhacirler için gerekli olanlar hükümet tarafından satın da alınıyordu.

41
 Şayet 

sadece zararlı faaliyette bulunan kişiler sevk ediliyorsa, o zaman sevk edilen kişilerin mallarını 
ailelerinin idare etmelerine müsaade ediliyordu.

42
 Sevk edilenlere geride bıraktıkları mallarını 

idare etmek üzere vekil tayin etme hakkı tanınıyordu. Yalnız, tayin edilecek vekillerin 

Müslüman olması koşulu getirilmişti.
43

  

Görevlendirilen komisyonlar sevk edilen Rumların mallarıyla ilgileniyorlardı. Bu 
komisyonların yanında Ermeni mallarını tasfiye etmek amacıyla oluşturulan Tasfiye 
Komisyonları da Rum mallarının idaresinde Dâhiliye Nezareti‟nin emir ve direktifleri 
doğrultusunda hareket ediyorlardı.

44
 Komisyonlar, malları kaydettikten sonra depolara koyarak 

muhafazaya altına alıyorlardı.
45

 Malların korunması için yapılan masraflar metruke 

hâsılatından karşılanıyordu.
46

 Talimatname Zeyli‟nin, metrukenin “Metrûkâtın Tarz-ı Teslim, 

                                                 
37 Dahiliye Nezareti‟nden Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 7 Mart [1]333 (917), BOA. DH.ŞFR, 74/69. 
38 Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliğinin yazısı, 30 Haziran [1]333 (1917), BOA. DH.HMŞ, 1-1/6-25. 
39 Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliğinin yazısı, 7 Temmuz [1]333 (1917), BOA. DH.HMŞ, 1-1/6-26; 

Dahiliyeden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 11 Mart [1]333 (1917), BOA. BEO, 334466; Dahiliye Nezareti‟nden 

Hüdavendigar Vilayeti‟ne gönderilen şifrede, [1]334 Za 15 (14/09/1916), BOA. DH.İUM, 7/1-45. 
40 Rum Emvâl-i Metrûkesinin Sûreti İdaresine Dair Talimatname Zeyli; BOA. DH.HMŞ, 12/82. Meclis-i 

Vükela‟da 19 Nisan 1916‟da, Aydın Vilayeti‟nden göç eden Rum metrukatı hasılatından ve o zaman alınan karar 

gereği [1]331 senesi maliye bütçesine ilave olunan 1 milyon 226 bin 508 kuruşun bütçeden çıkarılarak mektep 

inşası için  doğrudan doğruya vilayetin idare-i hususiye bütçesine kaydedilmesine karar verilmişti; BOA. MV, 

201/63. 
41 Dahiliye Nezareti‟nden Menteşe Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 7 Şubat [1]332 (20/02/1917), BOA. DH.ŞFR, 

73/51. 
42 Dahiliye Nezareti‟nden Canik Tasfiye Komisyonu Riyasetine gönderilen şifre, 7 Mart [1]333 (1917), BOA. 

DH.ŞFR, 74/69. 
43 Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi (bundan sonra AMMU)‟nden Ayvalık‟ta Muhacirin Müdürü 

Umumisi Hamdi Bey‟e şifre, 23 Nisan [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 75/204; AMMU‟dan Karesi Mutasarrıflığına 

gönderilen şifre, 29 Nisan [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 75/261; AMMU‟dan Karesi Mutasarrıflığına gönderilen 

şifre, 17 Mayıs [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 76/198-1. 
44 AMMU‟dan Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31 Kanun-ı Sani [1]332 (13/02/1917), BOA. DH.ŞFR, 

72/229; İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti‟nden Canik Tasfiye Komisyonu Riyasetine gönderilen şifre, 11 

Nisan [1]333 (917), BOA. DH.ŞFR, 75/107. 
45 AMMU‟dan Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31 Mart [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 74/308; 

İAMM‟den İzmit Mutasarrıflığına ve İzmit Emvâl-i Metrûke Komisyonuna gönderilen şifre, 6 Ağustos [1]331 

(19/08/1915), BOA. DH.ŞFR, 55/109.  
46 İAMM‟den Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 20 Eylül [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 79-A/150; Meclis-i 

Vükela‟nın 15 Ağustos 1914 tarihli oturumunda alınan karar, BOA. MV, 212/134. 
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Tahrîr ve Muhâfazası” olan ikinci kısmının dördüncü maddesinde, Rum metrukesinin nasıl 
muhafaza altına alınacağı şu şekilde ifade edilmişti:  

“Teslim edilen eşyânın gayr-i muntazam bir halde ötede beride hıfzı câiz 
olamayacağından mânîfâtura ve tuhâfiye eşyâları ile hâne eşyâlarının ve sâ‟ir metrûkâtın 

bulunduğu mahaller mahfûz ise bu yerlerde degilse mebânî-i metrûke arasında eşyâ 
muhâfazasına elverişli olmak üzre intihâb edilecek binâlarda hıfzı îcâb eder. Ġnde‟l-hâce depo 
olarak isti„mâl edilecek işbû mebânîye emsâline kıyâsen ta„yîn edilecek bedel-i îcârın mesârif 
meyânında te‟diyesiyle ashâb-ı emlâk nâmına matlûb kayd edilmesi muktezîdir. Bu gibi 
depoların pencerelerinin haricten içeri girilemeyecek sûretde tahkîmi, eşyâ bulunan oda 
kapılarının dâimâ komisyon mührüyle temhîri ve komisyon a„zâsından lâ-ekal iki zât 

bulunmadıkça her ne sebeble olursa olsun odaların küşâd edilmemesi ve lüzûmu kadar bekci 
istihdâmıyla anbara idhâl edilmiş eşyânın ziyâ„ına kat„iyen meydan verilmemesi lâzımdır.”

47
 

(Bkz. Ek) 

Emval-i menkule bu şekilde muhafaza altına alındıktan sonra durmakla bozulması, 
çürümesi ve değerini kaybederek kullanılamayacak hale gelmesi muhtemel olan yiyecekler

48
, 

hayvanlar vb. mallar satılarak bedelleri mal sandıklarına teslim ediliyordu. İaşe 

komisyonlarına devredilen yiyeceklerle hükümetçe satın alınan hayvanlar muhacir ve 
mültecilere dağıtılıyordu.

49
 Bunun yanında Tekâlifi Harbiye Kanunu gereği, yiyecekler ve 

diğer eşyalardan ihtiyaç duyulanlar senet karşılığında askeriyeye de veriliyordu.
50

  

Sevk sırasında kiliselere ait eşyalar, kutsal kitaplar ve tasvirler de koruma altına 
alınıyordu. Boşaltılan yerlerdeki kilise eşyaları o bölgedeki metropolitlere teslim ediliyordu.

51
 

Bu eşyalar bazen de patrikhane tarafından gönderilen kişilerle İstanbul‟a getirtiliyordu. 

Örneğin, Gelibolu‟daki kilisenin eşyalarını İstanbul‟a getirmesi için patrikhanenin isteği 
üzerine 5 Ağustos 1916‟da Gelibolu metropolitinin vekili Bandırma‟daki rahip Krikor 
Efendinin Gelibolu‟ya gitmesine izin verilmişti.

52
 13 Ağustos 1916‟da da boşaltılan Marmara 

                                                 
47 Rum Emvâl-i Metrûkesinin Sûreti İdare ve Muhafazasına Dair 8 Şubat [1]331 (21/02/1916) tarihli Talimatname 

ve Zeyli, s. 8;  BOA. DH.HMŞ, 12/82. 
48 Şile Yeniköy‟ün tahliyesi esnasında tehcir memurları tarafından bu karyeden; 20 bin kıyye peynir, 15 bin kıyye 

fasulye, 20 bin kıyye soğan, 8 bin kıyye tarhana, 10 bin kıyye nohut, 25 bin kıyye kabak, 20 bin kıyye bulgur, 10 

bin kıyye bakla, 5 bin kıyye sarımsak, 25 bin kıyye patates zabt edilmişti, BOA. DH.UMVM, 161/123, Lef. 1. 
49 Dahiliye Nezareti‟nden Samsun Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 19 Ocak [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 

81/181; İAMM‟den Trabzon Vilayeti ile Canik Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 29 Temmuz [1]331 (11/08/1915), 

BOA. DH.ŞFR, 54-A/381; Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliğinden Tasfiye Komisyonlarına gönderilen tahrirat, 

12 Kanun-ı Sani [1]331 (25/01/1916), BOA. DH.HMŞ, 12/62; AMMU‟dan Canik Mutasarrıflığına gönderilen 

şifre, 11 Şubat [1]332 (24/02/1916), BOA. DH. ŞFR, 73/69 
50 Dahiliye Nezareti‟nden İstanbul Şehremanetine gönderilen tahrirat, 10 Eylül [1]331 (23/09/1915), BOA. 

DH.İUM, 93-3/1-21, Lef. 1/1; AMMU‟dan Aydın ve Hüdavendigar Vilayetlerine gönderilen şifre, 21 Eylül [1]332 

(04/10/1916), BOA. DH.ŞFR, 68/178; Nazır Talat Paşa‟dan Karesi Mutasarrıfına gönderilen tahrirat, BOA. 

DH.İUM, E-35/25, Lef. 3/1; Dahiliye Nazırı Talat Bey‟in şifresi, 21 Eylül [1]332 (04/10/1916), BOA. DH.ŞFR, 

68/178; Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliğinin yazısı, 9 Teşrin-i Sani [1]331 (22/11/1915), BOA. DH.HMŞ, 

12/32; Dahiliye Nezareti Hukuk Müşavirliğinin yazısı; BOA. DH.HMŞ, 12/92. 
51 Dahiliye Nezareti‟nden Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 27 Kanun-ı Sani [1]331 (09/02/1916), BOA. 

Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti 3. Şube Belgeleri (bundan sonra DH.EUM.3.ŞB), 11/45; 

İstanbul Küçükköy‟deki kilise eşyaları da 22 Şubat 1915‟te Terkos Metropoliti Katibi Nikola Efendiye makbuz 

karşılığında teslim edilmişti. Teslim edilen eşyaların için bkz: BOA. DH.EUM.3.ŞB, 4/10-A, Lef. 2. 
52 Talat Bey‟den Karesi Mutasarrıflığına gönderilen tahrirat, 23 Temmuz [1]332 (05/08/1916), BOA. 

DH.EUM.3.ŞB, 22/45, Lef. 7/1. 
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Adası‟ndaki kilise eşyalarını İstanbul‟a getirmek üzere ada ahalisinden muhtar Apostol‟un 
adaya gitmesine müsaade edilmişti.

53
  

Gayrimenkullerle alakalı olarak da talimatnamenin 10. maddesinde yapılacak 
uygulama şu şekilde ortaya konulmuştu: “Ġkinci kısma dâhil olan eşhâsa âid emvâl-i gayr-i 

menkûle tevzî„ edilmeyerek muhâfaza olunacakdır. Ancak sâhilde boş kalan köylerin metrûk 
bir halde bırakılması gayr-i câiz ve sevâhil-i Osmâniyede unsur-ı Ġslâmın teksîr ve tekşîfi 
siyâset-i hâzıra îcâbından olduğu cihetle bu ellere şimdîden muhâcirîn-i Ġslâmiyye 
yerleştirilecekdir.”

54
 (Bkz. Ek) 

 Alınan bu karar gereği daha önce de belirttiğimiz üzere Marmara Denizi sahillerinde 
tahliye olunan yerlere “Türk” muhacir yerleştirilmesine önem veriliyordu. Bu çevreden başka 

Karadeniz sahillerinde de Rus ordusu önünden kaçan Müslümanlar Rumlardan tahliye olunan 
yerlere iskân ediliyordu. Trabzon Vilayeti‟nden gönderilen 20 Şubat 1916 tarihli yazıda, 
vilayete gelen 80 bin mültecinin Rumlardan kalan evlere iskân edildiği bildirilmişti.

55
  

Emval-i metrukeyle alakalı bir başka konu da Rumlardan kalan zeytin bahçelerindeki 
ürünlerin ve zeytin ağaçlarının korunması sorunuydu. Hükümet özellikle zeytin üretiminin 
yoğun olduğu Ayvalık ve çevresinde, Rum göçünden sonra düşen zeytin ve zeytinyağı 

üretiminin Ayvalık‟ın tamamen boşaltılmasından sonra daha da ileri boyutlara varmaması için 
çaba sarfediyordu. Memlekette büyük iaşe sıkıntısının yaşandığı, savaş nedeniyle bütün 
tarımsal faaliyetlerin gerilediği bir dönemde zeytin ağaçlarının bakımsızlıktan tahrip olması ve 
zeytin üretiminin düşmesi istenilir bir durum değildi.

56
 Göç zamanında Rumlardan kalan 

zeytinler, mahsulün yarısının çalışanlara verilmesi suretiyle toplanmıştı.
57

 Ancak 1917‟de 
askeri nedenlerden dolayı kaza boşaltılıp Rumlar dâhile sevk edilince, gönderdiği komisyonla 

Rumların bütün mallarını muhafaza altına alan
58

 hükümet, zeytin ağaçlarının bakımı ve ürünün 
toplatılarak fabrikalarda işletilmesi meselesiyle ilgilenmek durumunda kalmıştı.  

Örneğin, önemli bir zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olan Ayvalıkta, Rumlar dâhile 
sevk edildikleri için ürünü toplayacak ve fabrikalarda işleyecek kimse kalmamıştı. Zeytinlerin 
toplanması ve fabrikalarda işlenmesi sorununun icar yoluyla halledilmesinin, ağaçlara gereken 
önem ve özenin gösterilmeyeceği nedeniyle uygun bulmayan

59
 hükümet, sevk edilen fabrika 

                                                 
53 Talat Bey‟den Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31 Temmuz [1]332 (13/08/1916), BOA. DH. EUM.3.ŞB, 

14/73, Lef. 2/1. 
54 Rum Emval-i Metrukesinin Sureti İdare ve Muhafazasına Dair 8 Şubat [1]331 (21/02/1916) tarihli Talimatname 

ve Zeyli, s. 4; BOA. DH.HMŞ, 12/82. 
55 Trabzon Vilayetinin 7 Şubat [1]332 (20/02/1916) tarihli tahriratı; BOA. Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye 

Müdüriyeti Evrak Odası Belgeleri (bundan sonra DH.EUM.VRK), 16/34. 
56 Dahiliye Nezareti‟nden Karesi Mutasarrıflığına gönderilen tahrirat, 14 Eylül [1]330 (27/09/1914), BOA. DH.İD, 

225/4, Lef. 1/1; Dahiliye Nezareti‟nden Karesi Mutasarrıflığına gönderilen tahrirat, 18 Teşrin-i Evvel [1]331 

(31/10/1915), BOA. DH.İUM, 84/2-18. 
57 Ayvalık Kaymakamlığından alınan 8 Mart [1]331 (21/03/1915) tarihli tahrirat; BOA. Hariciye Nezareti Hukuk 

Kısmı Belgeleri (HR.H), 693/13, Lef. 3. 
58 İAMM‟den Ayvalık‟taki Muhacirin Müdürü Umumisi Hamdi Bey‟e telgraf, 23 Nisan [1]333 (1917), BOA. 

DH.ŞFR, 75/204; Talat Paşa‟dan Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31  Mart [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 

74/315; AMMU‟dan Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 31  Mart [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 74/308.  
59 Maliye Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 11 Haziran [1]333 (1917), BOA. BEO, 335513; 

Nezareti‟nden Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 24 Haziran [1]333 (1917), BOA. BEO, 335591. 
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sahiplerinin ve zeytin işiyle uğraşan kadınların önemli bir kısmının
60

 Ayvalık‟a geri 
gönderilmesine karar vermişti.

61
  

Bunların dışında, emvali metrukeye verilen zararlar ve suiistimaller konusu da önemli 
bir sorundur. Hükümet, Yunanistan‟a göç eden ve dâhile sevk edilen Rumların terk ettikleri 

menkul ve gayri menkul bütün malların korunmasına büyük önem veriyordu. Talat Paşa 
gönderdiği birçok emirde Rum emval-i metrukesinin talimatname hükümlerine göre 
korunmasına, en azından muhacirlerin dışında ahaliye dağıtılmamasına özen gösterilmesini 
istiyordu.

62
 Ancak buna rağmen yine de bazı yerlerde metrukeye zarar verilmekte ve yasak 

olduğu halde binalar yerli ahali ve memurlar tarafından işgal edilmekteydi.
63

   

Talimatnameye aykırı olarak emval-i metrukeye servet sahibi insanların 

yerleştirilmesinin ve bir çok kereler yasaklanmış olmasına rağmen, bazı memurlar kiralama adı 
altında metrukeyi işgal ediyorlardı. Bu kişiler aynı zamanda metrukeye iskan edilen 
muhacirlerden para istiyorlar ve vermeyenleri de evlerinden atıyorlardı.

64
  

Talimatnamede yer alan hükümlerin aksine meydana gelen bir başka suiistimal de, 
bazı yerlerde emvali metrukeye zarar verilmesi veya emvali metrukenin muhafazasına gereken 
özenin gösterilmemesiydi. Örneğin Samsunda, sevk edilen Rumların  mal ve hayvanlarının 

depoya nakledilmediği, muhafaza ve idare heyetleri oluşturulmadığı, depoların 
mühürlenmediği, hanelerin tahribine meydan verildiğinin anlaşılmıştı.

65
 Bunlardan başka Rum 

Emval-i Metruke Komisyonu müfettişlerinin yaptıkları tahkikatta, dahile sevk edilen Rumların 
köylerinde muhacir iskan edilmeyen hanelerin kapı, merdiven, pencere, kiremit, tahta 
vesairesinden bir haylisinin çalındığı tespit edilmişti.

66
  

Ayvalık, terk edilen malların iyi korunmadığı yerlerdendi. Karesi Mutasarrıfı 20 Ekim 

1917 tarihli yazısında, Ayvalık‟tan sevk edilen Rumların evlerinin kapıları kırılarak eşyalarının 
çalındığı, askerlerden de bu işe karışanların olduğu, askerlerin davaları mıntıka 
kumandanlığına sevk edilirken, sivillerin sulh mahkemesine sevk edildiğini, ancak kazanın 
boşaltılmasından dolayı hakim ve savcı olmadığı için bu kişlerin mahkeme edilemediğini 
kaydediyordu.

67
 

Bütün bunlar hükümetin emvali metrukeyi koruma gayreti içerisinde olsa da mahalli 

idarelerin gönderilen talimatnameye tam olarak uymadıklarını göstermektedir. Ancak 

                                                 
60 Ticaret ve Ziraat Nazırından Sadaret‟e gönderilen tahrirat, 23 Mayıs [1]333 (1917), BOA. BEO, 335292.  
61 Meclis-i Vükela kararı, [1]335. N. 4 (24/06/1917), BOA. MV, 208/79; Dahiliye Nezareti‟nden Aydın ve 

Hüdavendigar Vilayetleriyle Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 30 Haziran [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 

77/232; Meclis-i Vükela kararı, [1]335. N. 18 (08/07/1917), BOA. MV, 208/98; Meclis-i Vükela kararı, 6 Kanun-ı 

Sani [1]334 (Ocak 1918), BOA. MV, 211/15. 
62 İAMM‟den Trabzon Vilayeti‟ne gönderilen şifre, 24 Haziran [1]331 (07/07/1915), BOA. DH.ŞFR, 54/334; Talat 

Paşa‟dan Menteşe Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 7 Şubat [1]332 (20/02/1917), BOA. DH.ŞFR, 73/51. 
63 Talat Paşa‟nın telgrafı, 19 Eylül [1]332 (02/10/1916), BOA. DH.ŞFR, 68/155. Buna benzer bir telgraf da 10 

Nisan [1]333 (1917)‟de Kastamonu Vilayeti‟ne gönderilmiş ve telgrafta açıkta onca muhtaç varken Rumlardan 

kalan evlere servet sahibi insanların yerleştirilmemesi istenmişti. BOA. DH.ŞFR, 75/102. 
64 Talat Paşa‟dan vilayet ve livalara gönderilen şifre, 19 Ağustos [1]333 (1917), BOA. DH.ŞFR, 79/172. 
65 Dahiliye Nezareti‟nden Samsun Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 26 Kanun-ı Sani [1]332 (08/02/1917), BOA. 

DH.ŞFR, 72/181. 
66 Dahiliye Nezareti Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti Umumisi Rum Emvâl-i Metrûke Komisyonunun umum 2986 

numaralı tahriratı, BOA. Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriyye ve Hapishaneler Müdüriyeti Müteferrik Belgeleri 

(DH.MB.HPS.M), 35/4. 
67 Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen tahrirat, 20 Teşrin-i Evvel [1]333 (Ekim 1917), BOA. 

DH.İUM, E-42/44, Lef. 4. 
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Nezaretin gönderdiği şifrelerde, yapılan yanlışlıkların ve usulsüzlüklerin açıkça ifade edilmiş 
olması ve yöneticilere görevlerinin hatırlatılmış olması, hükümetin bu noktadaki iyi niyetini 
ortaya koymaktadır. Ancak hükümet aldığı kararların en iyi şekilde uygulanması için gayret 
göstermiş olsa da, savaş ve tehcir nedeniyle meydan gelen karışıklıktan faydalanan bazı 

memurların keyfi davranışlarını ve suiistimallerini önlemek mümkün olamamıştır.  

Buna rağmen hükümet yine de elden geldiği kadar yanlışların üzerine gitmiş ve 
sorumlular hakkında tahkikat yapmaktan ve gerekli durumlarda sorumluları cezalandırmaktan 
geri durmamıştır. Mesela Giresun‟da tehcir başladığında, Rumlar, emval-i metrukede 
yolsuzluk yapıldığından şikâyet edince hemen Giresun‟a bir tahkik heyeti gönderilmişti.

68
 

Bundan başka, biraz önce bahsettiğimiz Samsun‟daki emvali metruke suiistimalleriyle alakalı 

olarak da kaymakam ve kumandan azledilmişlerdi. Aynı şekilde, dâhile sevk edilen Rumların 
hububat ve hayvanlarını ucuza kapattıkları anlaşılan Bandırma Kaymakamı, mal müdürü, polis 
komiser muavini Hafız Süleyman, Belediye Reisi ve Karakol Kumandanı Hasan Onbaşı işten 
el çektirilmişti.

69
 Yine, İzmit Geyve‟de Jandarma Bölük Kumandanı Sabri Bey hakkında, 

tehditle gayrimüslimlerin hayvanlarını çok ucuza satın aldığı ve yüksek fiyata sattığı, arazileri 
çok ucuza kiralayarak menfaat elde ettiği yönündeki şikâyetler nedeniyle tahkikat yapılmıştı.

70
  

III.  Sonuç  

Rum emval-i metrukesi, I. Dünya Savaşı öncesinde Yunanistan‟a göç edenlerle 
savaş sırasında askeri nedenlerle yaşadıkları yerlerden çıkarılan Rumlardan kalan olmak 
üzere iki iki kısma ayrılmaktadır. Rum emval-i metrukesinin iki kısma ayrılmasının sebebi 
metrukeye yönelik uygulamaların farklılık arzetmesiydi. Yunanistan‟a göç eden Rumların 
mallarıyla alakalı meydana gelen en önemli gelişme 1914‟ün Temmuz ayında Osmanlı 

Devleti ile Yunanistan arasında bir nüfus mübadelesi yapılmasına karar verilmiş olmasıydı. 
Yapılacak nüfus mübadelesinde malların da mübadele edilmesine karar verilmişti. 
Böylelikle her iki taraf, göç eden muhacirlerle Rumların bir daha geri memleketlerine 
dönmeyeceklerini kabul etmiş oluyordu. Bu şekilde bir nüfus mübadelesinin yapılmasına ve 
bu kapsamda malların da mübadele edilmesine karar verilmesiyle birlikte, öncelikle 
Rumlardan kalan malların tespit edilmesine başlanmıştı. Mallar sahipleri adlarına kayd 

edildikten sonra da muhacirlere dağıtılmıştı. Bu tek taraflı bir işlem değildi. Aynı şekilde 
Yunan hükümeti de göç eden Müslümanların mallarını Makedonya‟ya gelen Rumlara 
dağıtıyor, göçmen Rumları muhacirlerin evlerine iskân ediyordu. Bu dönemde tasarlanan 
nüfus mübadelesi gerçekleştirilememişti. Fakat yine de İttihat ve Terakki hükümeti savaşın 
sonuna kadar göç eden Rumların mallarını tasfiye etmeden korumuştu.  

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı‟na girdikten sonra bu sefer de askeri nedenlerle 

yaşadıkları yerlerden çıkarılan Rumların emval-i metrukesi sorunu ortaya çıkmıştı. Bu 
mallara karşı takip edilen politikalar ise şu yönlerden farklılık arzediyordu: Öncelikle bu 
mallar göç eden Rumların malları gibi muhacirlere dağıtılmıyor, depolarda koruma altına 
alınıyordu. İkinci olarak mallar, sevk edilen Ermenilerin mallarından farklı olarak tasfiyeye 
tabi tutulmamıştı. Dönemin belgeleri ve 1916 tarihinde çıkarılan Rum Emval-i Metrukesi 

                                                 
68 Trabzon Valisi Cemal Azmi Bey‟den Dahiliye Nezareti‟ne gönderilen şifre, 1 Mart [1]333 (1917), BOA. 

DH.KMS, 43/45, Lef. 2. 
69 Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyetinden Karesi Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 1 Teşrin-

i Evvel [1]331 (14/10/1915), BOA. DH.ŞFR, 57/2. 
70 Nazır Mehmet Talat‟tan İzmit Mutasarrıflığına gönderilen şifre, 13 Teşrin-i Evvel [1]333 (Ekim 1917), BOA. 

DH.ŞFR, 80/139. 
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Talimatnamesi çok açık bir şekilde sevk edilen Rumların mallarının tasfiye edilmediğini 
ortaya koymaktadır. Nitekim hükümet tarafından bu şekilde koruma altına alınan mallar 
savaş sonrasında yaşadıkları yerlere dönen Rumlara teslim edilecekti.  

 

   RUM EMVÂL-Ġ METRÛKESĠNĠN SÛRET-Ġ ĠDÂRE VE MUHÂFAZASINA DÂ‟ĠR 

1 – Rumlardan metrûk emvâl iki kısımdır. Birincîsi kable‟l-harb sûret-i kat„iyyede 
Yunanistan‟a firâr ve hicret etmiş ve ikincisi de lüzûm ve zarûret-i askerîye ve siyâsîyeye 
mebnî muvakkaten âher mahalle nakl edilmiş eşhâsa âid menkûl ve gayr-i menkûl emvâldir.  

2 – Birinci kısma dâhil olan eşhâsa âid emvâl ve emlâkın Yunanistan‟dan hicret eden 
İslamların emlâkıyla mübâdelesi husûsu devleteyn beyninde mün„akid muhtelit mübâdele 
komisyonunca tezekkür edilmiş ve esâs i„tibârıyla kabul edilmişdir.  

3 – Emvâl-i  menkûle meyânında bulunacak olan âlât ve edevât-ı zirâ„îyye ve 
sanâ„îyye ve hayvânât sened mukâbilinde ve usûl-ı mahsûsâsı dâ‟iresinde muhâcirîne ve dikiş 
makineleriyle çıkrık ve dest-gâh ve buna mümâsil el ve ev işleri âlât ve edevâtı tercîhan 
muhâcirînden dul kadınlar ile bîkes kızlara tevzî„ olunacakdır.  

4 – Emvâl-i menkûle meyânında mevcûd ve evvelce mürsel listede dâhil olub cihet-i 
askeriyyece taleb olunacak eşyâ senedât-ı mahsûsa mukābilinde verilecek ve birinci kısma 

dâhil eşhâsa âid emvâl-i menkûle-i sâ‟ire bi‟l-müzâyede satılarak esmânı ashâbı ma„lûm 
olduğu takdirde ashâbı nâmına olmadığı takdirde eşyânın bulunduğu köy nâmına emâneten ve 
Dâhiliye Nezâreti emrine Zirâ„at Bankalarına tevdî„ edilecekdir. İkinci kısma dâhil eşhâsa âid 
emvâl-i menkûle-i mütebâkiyye ise ayniyle kiliselerde ve depolarda muhâfaza olunacakdır.  

5 – Emvâl-i gayr-i menkûleden kasabât ve kurâda mevcûd mebânî âhiran teblîğ 
edilmiş olan Kanûn-ı Sânî sene 330 târih ve 14498 numerolu tahrîrât-ı umûmiyye ahkâmına 

tevfîkan ve usûl-ı mahsûsası dâhilinde muhâcirîne tevzî„ olunacakdır.  

6 – Muhâcirîne tevzî„ olunamayan mebâni ile fabrika, dükkân, degirmen, depo gibi 
akārat kısa va„delerle îcâra rabt edilecekdir.  
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7 – Emvâl-i gayr-i menkûlenin muhâcirîne tevzî„î esnâsında muhâcirin kābiliyet-i sa„y 
ve i„mârıyla ahvâl-i sâbıka-i ictimâ„iye ve iktisâdiyesi ve ihtisâsât-ı zirâ„îyyeleri nazar-ı 
i„tibâra alınacakdır.  

[s. 4] 

8 – Muhâcirîne tevzî„ edilecek eşyâ ile cihet-i askeriyeye verilecek emvâlin nev„ ve 
mikdâr ve kıymetini mübeyyin muntazam defter tutulacağı gibi tevzî„ edilecek gayr-i menkûl 
emvâl için dahi ayrıca kayd ve defâtir te‟sîs edilecek ve muhâcirîne tevzî„ât vâki„ oldukca 
tevzî„ olunan mahallin muvakkaten tasarrufunu nâtık muhâcirîn yedine merbût numûne vechle 
vesîka tanzîm ve i„tâ olunacakdır. 

9 – Tevzî„ edilen bağ ve bahçe ve zeytinlik gibi sanâyi-i zirâ„îyyeye muhâcirînin 

adem-i vukufları hâlinde maaş ve yevmiyeleri muhâcirîn tahsîsâtından verilmek üzere 
mütehassıs usta ve ameleler istihdâm olunarak muhâcirînin bu şu„be-i zirâ„ate te‟nislerine 
çalışılacakdır.  

10 – İkinci kısma dâhil olan eşhâsa âid emvâl-i gayr-i menkûle tevzî„ edilmeyerek 
muhâfaza olunacakdır. Ancak sâhilde boş kalan köylerin metrûk bir halde bırakılması gayr-i 
câiz ve sevâhil-i Osmâniyede unsur-ı İslâmın teksîr ve tekşîfi siyâset-i hâzıra îcâbından olduğu 

cihetle bu ellere şimdîden muhâcirîn-i İslâmiyye yerleştirilecekdir.  

11 – Adem-i avdetleri tekarrur eden mahaller ahalisinden olup da Yunanistan‟a hicret 
etmeyerek Memâlik-i Osmâniyede kalan Rumların gayr-i menkûl emlâkı ikinci kısma dâhil 
eşhâsa âid emvâl ve emlak misüllü mu„âmeleye ittiba„ ettirilecekdir.  

12 – Mevâd-ı sâlifenin hüsn-i tatbîk ve icrâsı ve mebâni ve arâzî-i metrûkenin 
muhâcirîne tefrîk ve tevzî„iyle berâber emvâl-i menkûlenin bey„i mu„âmelâtı tasfiye 

komisyonu mevcûd olan mahallerde tasfiye komisyonları ve tasfiye komisyonları bulunmayan 
mahallerde mahallin en büyük mülkiye me‟mûru riyâsetinde müteşekkil muhâcirîn 
komisyonları tarafından ta„kîb ve icrâ kılınacak ve muhâcirîne âid âlât ve edevât-ı zirâ„îyyenin 
tedârik ve arâzînin tevzî„i mu„âmelâtında muhâcirîn müdîr ve me‟mûrları dahi 
bulundurulacakdır.  

13 – Hâdise-i hicret ve nakl esnâsında telef ve ziyâ„a uğrayan emvâlin tazmîni 

husûsunda hükûmete hiçbir gûnâ mes‟ûliyyet-i mâliye terettüb edemeyeceginden eşyâ-yı 
zâyi„aya müte„allik medde„ayât red olunacak ve emvâl-i gayr-i menkûleye âid medde„ayât 
dahi mübâdele keyfiyetinin kat„iyyet-i takarrür ve icrâsına kadar ta„vîk edilecekdir.  

[s. 5] 

RUM EMVÂL-İ METRÛKESİNİN SÛRET-İ İDÂRE VE MUHÂFAZASINA 

DÂ’İR 8 ŞUBAT 331 TÂRİHLİ TA‘LÎMÂTNÂME ZEYLİDİR 

Yunanistan‟a firâr ve hicret etmiş ve ahvâl-i harbiye dolayısıyla cihet-i askeriyece 
gösterilen lüzûm üzerine mahal-i âhere nakl olunmuş bulunan Rumlardan metrûk emvâl-i 
menkûle ve gayr-i menkûlenin idâre ve muhâfazasına müte„allik mu„âmelâtın kemâkân 
Dâhiliye Nezâretince îfâsı Meclis-i Vükelâ karârı iktizâsından bulunduğu şeref-vârid olan 15 
Mayıs sene 333 târihli tezkire-i sâmiye ile teblîğ buyurulmuş olmağla metrûkât-ı mezkûrenin 
hüsn-i idâre ve muhâfazasını ve kuyûdât-ı muntazama te‟sîsiyle merkeze ma„lûmât-ı 

muvazzaha  i„tâsını te‟mîn edebilmek üzere beş kısma ayrılan husûsât-ı âtiye mevcûd 
ta„limâtnâmeye ta„rifnâme sûretinde tezyîl kılınmıştır.  
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1‟nci Kısım – Metrûkâtın Sûret-i İdâresi 

2‟nci Kısım – Metrûkâtın Tarz-ı Teslim, Tahrîr ve Muhâfazası 

3‟ncü Kısım – Metrûkâta Âid Vâridâtın Sûret-i Tahakkuk ve Tahsîli  

4‟ncü Kısım – Metrûkâta Âid Sarfiyâtın Şekl-i İcrâsı  

5‟nci Kısım – Metrûkâta Müte„allik Hesâbât ve Merkeze Verilecek Ma„lûmât  

1’nci Kısım – Metrûkâtın Sûret-i İdâresi 

Rumlara âid muâmelât ve hesâbât tasfiye hey‟eti bulunan mahallerde mezkûr 
komisyonlar ma„rifetiyle tedvîr olunacak ve buralarda muhâcirîn müdir veya me‟mûru var ise 
Rum emvâl-i metrûkesi işlerinde komisyonda â„zâ sıfatıyla hâzır bulunacaklardır.  

Tasfiye hey‟eti bulunmayan mahallerde en büyük mülkiye me‟mûrunun riyâseti 

altında ictimâ„ etmekte bulunan muhâcirîn komisyonları ma„rifetiyle idâre olunacak ve 
buralarda tasfiye me‟mûru var ise komisyonda â„zâ sıfatıyla bulunacakdır.  

Muhâcirîn idâresi teşkîlâtı mevcûd olan mahallerde tasfiye hey‟eti olmadığı takdirde 
muâmelât-ı hesâbiye muhâcirîn müdir veya me‟mûru ma„iyetindeki hesâb me‟mûru 
ma„rifetiyle tedvîr [s. 6] olunacak ve muhâcirîn idareleri bulunmayan yerlerde dahi intizâm-ı 
hesâbâtı te‟mîn için tasfiye veya muhâcirîn komisyonları ma„iyetinde birer hesâb me‟mûru 

istihdâm edilecekdir.  

Rumlara âid muâmelât ile iştigāl etmek üzere ictimâ„ edecek komisyonlarda bulunacak 
â„zâya vilâyetlerde seksener, elviyede altmışar ve kazâlar ile nevâhîde kırkar guruş yevmiye 
verilecek ve rü‟esâ için bu mikdârın nısfı zam edilecekdir. Şehrî â‟zamî sekiz ictimâ için 
yevmiye verilebilir. Lüzûmunda istihdâm olunacak me‟mûrların yevmiyesi yetmiş beş ve 
hademe ve sâ‟irenin yevmiyeleri yirmi guruşu tecâvüz etmeyecekdir.  

Ancak evvel-emirde bunların esâmîsi ile me‟mûriyyet-i sâbıkalarını ve uhdelerine 
tevdî„i îcâb eden hidmetin nev„ini ve i„tâsı münâsib görülen yevmiye mikdârını mübeyyin bir 
cedvel irsâliyle nezâretden me‟zûniyet istihsâli şartdır. Cevâbın vürûduna kadar hidemâtın 
te‟hîri câiz olamayacağından kable‟l-istîzân a„zâmî bir mâh muvakkaten istihdâm edilecekdir.  

Rumlara müte„allik mesâ‟ilin tasfiye komisyonları rü‟esâsı tarafından doğrudan 
doğruya Dâhiliye Nezâreti‟nden istifsârı îcâb edip Rum metrûkâtına âid husûsât için Mâliye 

Nezâret-i celîlesine mürâca„ât edilmeyecekdir.  

2’nci Kısım – Metrûkâtın Tarz-ı Teslim, Tahrîr ve Muhâfazası 

1- Rum metrûkâtını idâre edecek hey‟etin evvel-emirde vergi ve tapu idârelerinden 
Rumların emvâl-i metrûke-i gayr-i menkûlelerinin musaddak bir defterini taleb etmeleri 
lâzımdır.  

İşbû defterde emvâl-i gayr-i menkûlenin sokak veya mevki„i ve hâne veya tahrîr 

numerosu ve kıymet-i tahrîriyyesi ve hisseli ise mikdârı ve hey‟et-i hâzırası ve sâhibleri 
esâmîsi muvazzihan muharrer bulunacakdır. Ahâlisinin kâmilen nakli hasebiyle hâlî kalmış 
olan kurâ defterlerinin tanzîminde vergi esâs defterlerindeki sıra ve tertîb ve emlâkın 
mutasarrıf-ı hakîkisini mübeyyin hülâsa ve tahsilât müfredât defterindeki kayd ve meşrûhât 
nazâr-ı dikkate alınacak inde‟l-hâce civâr diger kurâ ahâlisinden müsinn ve mevsûku‟l-kelim 
zevâtın ma„lûmâtlarına da mürâca„at edilecekdir.  
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İşbû ta„rifnâmenin târih-i teblîğine kadar me‟mûrin-i mülkiye veya mâliye veya tasfiye 
komisyonları tarafından îcâra rabt edilmiş metrûkâtın envâ„iyle icârât-ı şehriyye ve seneviyye 
mikdârı ve îcâra müte„allik müzâyede kâimeleriyle mukâvelenâmeler ve emvâl-i mezkûreden 
seneyn-i sâbıka ve hâliyede eşyâ [s. 7] füruhtu ve sâire sûretiyle tahsîl edilmiş ne mikdâr 

mebâliğ var ise mikdâr ve târîh ve mahall-i teslimlerini ve kimlere âid olduğu ve müste‟cirlerin 
esâmîsini mübeyyin (1) numerolu numûne vechle bir kıt„a cedvel ve şimdiye kadar Zirâ„at 
Bankası‟na veya âher mahalle Rum metrûkâtı hâsılâtı olarak tevdî„ kılınmış mebâliğden vâki„ 
olan sarfiyât için dahi (2) numerolu numûne vechle bir defter tanzîm edilecekdir. (1) numerolu 
numûneye tevfîkan tanzîm edilecek defter şimdiye kadar tahsîl ve Zirâ„at Bankası‟na veya 
âher mahalle tevdî„ kılınmış mebâliğ mikdârı ile cihet-i askerîyeye veya devâ‟ir-i muhtelifeye 

teslîm edilmiş eşyâ vesâ‟ire bedelâtı mikdârını irâ‟e edeceği cihetle defterde Zirâ„at 
Bankası‟na teslîm edildiği gösterilen mebâliğ mikdârının kuyûda mutâbık olup olmadığına 
dâ‟ir bankaya ve âher mahallerdeki mebâliğ mikdârı hakkında da o idâreye şerh verdirilerek 
mutâbık görüldüğü halde işbû mikdârdan Zirâ„at Bankası‟ndaki mebâliğ icmâl defterinin 
birinci ve ikinci kısımlarına ve âher mahalde bulunacak mebâliğ yalnız birinci kısmına kayd ve 
bu mikdârlar için koçânına merbût kalmak üzere bir kıt„a makbûz ilm u haberi ve yalnız 

Zirâ„at Bankası‟na mevdû„ mebâliğ için bir kıt„a tahsîl müzekkeresi imlâ edilecek ve devâ‟ir-i 
muhtelifeye verilmiş eşyâ ve sâ‟ire bedelâtı için ta„kîbât-ı lâzımede bulunulacakdır. (1) 
numerolu defterde münderic sarfiyyâtdan Zirâ„at Bankası vâsıtâsıyla vâki„ olan te‟diyât 
yekûnu icmâl defterinin üçüncü ve dördüncü kısımlarına ve âher mahalden vâki„ olan sarfiyât 
dahi yalnız dördüncü kısmına kayd olunacak ve müfredâtı hesâb-ı cârî defterinde âid olduğu 
hesâblara geçirilecekdir. Bu gibi evvelce vâki„ olmuş sarfiyât mecmû„-ı için dahi bir kıt„a 

istihkāk varakası tanzîmi îcâb etdiği gibi bankadan mukaddemâ alınmış mebâliğ için bir kıt„a 
me‟hûzât varakası tanzîmiyle koçanlarında hıfzı lâzımdır.  

2 – Esmânı bu sûretle nakde tahvîl edilmiş emvâl-i gayr-i menkûle îcâr ve sâ‟ire 
bedelâtı ile füruht olunmuş eşyâ-yı menkûle esmânından mâ„adâ mazbata mukâbilinde cihet-i 
askerîyeye, mekâtib-i muhtelifeye, muhâcirîn idarelerine, i„âşe komisyonlarına, belediyelere 
ve sâ‟ir şua„bât-ı idâre-i hükûmete teslîm ve i„tâ edilmiş emlâk ve eşyânın envâ„-ı ve kıymetini 

mübeyyin bir cedvelin vesâiki ile birlikte sâlifü‟z-zikr (2) numerolu deftere rabtı ve işbû 
matlûbâtın devâ‟ir-i âidesi tahsîsâtından taleb ve tahsîli iktizâ eder.  

3 – Emvâl-i gayr-i menkûlenin birinci maddede muharrer olduğu vechle tanzîm 
edilecek deftere göre ve eşyâ-yı menkûlenin de (3) numerolu numûneye tevfîkan ihzâr 
edilecek nüshateyn [s. 8] mazbata mukâbilinde teslimi lâzımdır. Mazbatanın birisi komisyon 
nezdinde kalmak ve diğer nüshası eşyânın mütesellimine verilmek îcâb eder.  

4 – Teslim edilen eşyânın gayr-i muntazam bir halde ötede beride hıfzı câiz 
olamayacağından mânîfâtura ve tuhâfiye eşyâları ile hâne eşyâlarının ve sâ‟ir metrûkâtın 
bulunduğu mahaller mahfûz ise bu yerlerde degilse mebânî-i metrûke arasında eşyâ 
muhâfazasına elverişli olmak üzre intihâb edilecek binâlarda hıfzı îcâb eder. İnde‟l-hâce depo 
olarak isti„mâl edilecek işbû mebânîye emsâline kıyâsen ta„yîn edilecek bedel-i îcârın mesârif 
meyânında te‟diyesiyle ashâb-ı emlâk nâmına matlûb kayd edilmesi muktezîdir. Bu gibi 

depoların pencerelerinin haricten içeri girilemeyecek sûretde tahkîmi, eşyâ bulunan oda 
kapılarının dâimâ komisyon mührüyle temhîri ve komisyon a„zâsından lâ-ekal iki zât 
bulunmadıkça her ne sebeble olursa olsun odaların küşâd edilmemesi ve lüzûmu kadar bekci 
istihdâmıyla anbara idhâl edilmiş eşyânın ziyâ„ına kat„iyen meydan verilmemesi lâzımdır.  
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Mevcûd zeytinlikler ile bağların harâb olmamasına ve hepsinin sûret-i muntazamada 
tîmâr ve i„mârına ihtimâm ve i‟tinâ etmek ve bi‟l-umûm metrûkatdan iktisâden a„zamî 
menfa„at  te‟mînine çalışmak Rum metrûkâtını idâreye me‟mûr zevâtın akdem-i 
vezâ‟ifindendir.  

5 – Satış Mu„âmelesi. Hüsn-i muhâfazasına imkân olmayan eşyâ ile mütesâri„i‟l-fesâd 
mevâd füruht edilecek ve satış her hâlde alenen ve bi‟l-müzâyede icrâ kılınacakdır. Müzâyede 
eşyâ-yı emîriyye füruhtu hakkındaki esâsâta tâbi„ olacak ve müzâyedeye dâhil olanlar te‟mînât 
akçesi i„tâsına mecbûr tutulacaklardır.  

Kıymeti üç bin gurûşa kadar eşyânın perâkende sûretiyle füruhtu câizdir. Ancak on beş 
gün zarfında perâkende sûretiyle bir mahalde satılacak eşyâ kıymetinin iki yüz lîrâyı tecâvüz 

etmemesi şartdır.  

Topdan satış yapılacağı zamân keyfiyet müzâyede vesâ‟it-i mevcûde ve münâsibe ile 
ahâlîye i„lân olunarak îcâbında civâr mahallere de bildirilerek mu„ayyen zamânlarda çârşı 
pâzâr mahallerinde alenen icrâ edilecekdir.  

Müzâyede netîcesinde ihâlenin icrâsı tekarrur ettiği takdirde komisyon hey‟eti 
tarafından satılan eşyânın nev„ini, evsâfını, eb„âdını, mikdârını, bedel-i ihâlesini ve eşyâyı alan 

zâtın muvazzah adresini mübeyyin tanzîm edilecek müteselsil numerolu mazbata ile ihâle-i 
kat„iyye [s. 9] mu„âmelesinin icrâsı ve bu mezâbıtın evrâk-ı müsebbite makāmında 
komisyonca muntazaman hıfzı lâzımdır. Eşyâ füruhtundan hâsıl olacak mebâliğ satış 
me‟mûrları nezdinde üç günden fazla durmayacak ve satış me‟mûrları eşyâ esmânını tevdî„ 
etdiklerine dâ‟ir komisyondan alacakları makbûz ilm u haberlerinin numero ve târîhini satış 
defterine kayd edecekdir. İnde‟l-müzâyede zuhûr edecek tâlibin teklîfi muvâfık görülmediği 

hâlde ledi‟l-îcâb hâsılât ve mezrû„âtın emaneten idâresi câizdir. Satılan eşyâ bedeli hakkında 
yapılacak mu„âmelât ta„rifnâmenin üçüncü kısmında tafsîlât muharrerdir.  

6 – Îcar Mu„âmemelesi. Komisyonun teşkîlinden evvel îcâra rabt olub evrâk-ı 
esâsiyesi me‟mûrîn-i âidesi tarafından komisyona devr ve teslîm edilmiş evrâk yegân yegân 
tedkîk ve ta„lîmatnâmenin beşinci kısmında muharrer (4) numerolu numûneye tevfîkan 
defterine kayd edildikden sonra mukâvele veya şartnâme veya mukarrerâtdaki târîh-i îcârın 

hitâmında emvâl-i mezkûre emlâk-ı emîriyyenin îcârı hakkındaki şerâ‟ite tevfîkan bi‟l-
müzâyede tâlibine îcâr edilecek ve henüz îcâra rabt edilmemişler hakkında dahi bu sûretle 
mu„âmele îfâ olunacakdır. Îcâr mukâveleleri a„zamî bir senelik akd edilmelidir. Hükûmetçe 
lüzûm-ı kat„i görüldüğü takdirde fesh olunabilmek şartıyla ledi‟l-îcâb üç senelik îcâr 
mukâvelesi akdi câizdir.  

Mukâvelenin esnâ-yı akdinde kirâya verilen ebniye veya arâzînin hâl-i hâzırı ve 

derûnunda mevcûd demîrbâş eşyâ ve gayr-i kābil-i nakl olmasına mebnî bırakılan emvâlin 
cinsi ve mikdârı hakkında mümkün mertebe fazla ma„lûmâtın mukâveleye derci ve müddet-i 
îcârı zarfında vâki„ olacak hasârâtın hitâm-ı mukâvelede kolaylıkla meydana çıkarılması ve 
müste‟cire tazmîn etdirilmesi esbâbının te‟mîni lâzımdır.  

Îcâr ve istîcâra müte„allik müzâyede ka‟imeleri komisyon-ı mahsûsunca ihzâr ve 
müzâyede mu„âmelesi îfâ edildikten sonra ihâlesi icrâ ve tasdîk kılınmak üzere mecâlis-i 

idâreye tevdî‟ olunacakdır.  

Îcâr bedelâtının sûret ve ta„kîb ve tahsîli ta„rifnâmenin üçüncü ve beşinci kısımlarında 
muharrerdir.  
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7 – Ta„mîrât Mu„âmelesi. Mebânî-i metrûkeden ta„mîrinden sarf-ı nazar kâbil 
olmayacağı fen me‟mûru raporu ile tebeyyün edeceklerin hâl-i asliyesini muhâfaza etmek 
üzere ta„mîrleri câizdir. Ancak ta„mîrât için evvel-emirde mebânî-i emîriyye inşa‟ât ve 
ta„mîrâtı hakkındaki nizamnâmeye tevfîkan keşf-i evvelinin tanzîm etdirilmesi ve beher hâne 

için beş bin gurûşu [s. 10]  tecâvüz edecek ta„mîrâtın îfâsından evvel keşifnâmesinin nezârete 
irsâliyle me‟zûniyet istihsâli lâzımdır.  

3’ncü Kısım – Metrûkâta Âid Vâridâtın Sûret-i Tahakkuk ve Tahsîli 

8 – Rum metrûkâtına müte„allik vâridât-ı eşyânın bi‟l-müzâyede tâlibine ihâlesi, îcâra 
verilmiş mebânî ve arâzî ve sâirenin bedel-i îcâr va„desinin hulûlû zeytinlik bağ ve emsâlî 
mahallerde mahsûlün iktitâfi sûretiyle tahakkuk eder. Bedelât-ı mezkûre ba„de't-tahsîl beşinci 

kısımda muharrer ta„rifâta göre icmâl ve hesâb-ı cârî defterlerîne kayd olunur.  

9 – Her ne sûretle ve her nereden tahsîl ediliyorsa edilsin Rum metrûkâtından alınarak 
beşinci kısımdaki ta„rifâta tevfîkan icmâl defterîne kayd edilecek mebâliğ için paranın alındığı 
zât veya idâreye numûnesine tevfîkan bir kıt„a makbûz ilm ü haberi i„tâ edilecek ve tahsîl 
edilen mebâliğ hesab me‟mûru nezdinde hıfz olunacakdır. Bu sûretle vâki„ olan tahsîlâttan 
terâkim edilecek nakd-i yekûnu iki yüz liraya bâliğ oldukca ashâbı nâmına veya ashâbı ma„lûm 

degilse eşyâyı bulunduğu köy veya mahalle nâmına emâneten Dâhiliye Nezâreti emrine (5) 
numerolu numûne vechle tanzîm edilecek tahsîl müzekkeresi ile derhâl Zirâ„at Bankası‟na 
tevdî„ olunacakdır. Tahsîlât iki yüz liradan noksân olduğu zamanlarda dâhî on beş günde bir 
mevcûd akçe behemehâl bankaya yatırılacakdır. Kāsa mevcûdu meyânında bulunacak vâridât-ı 
akçe iki yüz lirayı kati„yyen tecâvüz etdirilmeyecekdir.  Rum metrûkâtı hâsılâtı her ne kadar 
hesâb me‟murları tarafından hıfz edilecek ise de muhâcirîn veya tasfiye komisyonları rü‟esâsı 

tarafından intihâb edilecek bir iki zât ma„rifetiyle sık sık sandûk-ı mevcûdu ta„dâd ve teftîş 
etdirilecekdir. Kuyudâtın adem-i intizâmından hesâb me‟murları mes‟ûl olacakdır.  

4’ncü Kısım – Metrûkâta Âid Sarfiyâtın Sûret-i İcrâsı  

10 – Metrûkâttan mevcûd mebâliğden sarfiyât icrâsı için evvel-emirde tahakkuk 
mu„âmelesinin îfâsı lâzımdır. Ma„âş, harc-ı râh, ahûrât için hidmetin i‟fâsı, mübâya„âtda 
eşyânın numûnesine ve şerâ‟itine muvâfık sûrette teslimi, inşâat ve ta„mîrâtda ameliyâtın 

mukarrar şerâ‟it-i fenniyye dâ‟iresinde icrâ kılındığına dâ‟ir fen me‟mûru raporu tahakkuk 
muâmelesini ikmâl eder.  

[s. 11] 

11 – Rum metrûkâtından mevcûd mebâliğden para sarf edilebilmesi evvel-emirde (6) 
numerolu numûne vechle bir kıt„a istihkāk varakasının tanzîmine ve işbû varaka zîrinin 
komisyonca tasdîkine mütevakıfdır. Tanzîm ve tasdîk olunan varakya mukābil sâhib-i 

istihkākdan ale'l-usûl pullu bir kıt‟a sened alınarak icmâl defteri ile masrafın hangi şahsa âid 
olduğu ma‟lûm ise o adamın hesâb-ı cârîsine ve degilse ashâb-ı mechûl olanların hesâbına 
ba„de‟l-kayd para te‟diye ve te‟diyât evrâk-ı müsebbitesi icmâl defteri te‟diye numero ve târîhi 
sırasıyla muntazaman bir arada hıfz edilecekdir.  

12 – Zirâ„at Bankası‟na mevdû„ mebâliğden bankaca müteferrik sûretde te‟diyâtda 
bulunılamayacağından dolayı paranın hesâb-ı cârîye mahsûben (7) numerolu numûneye 

tevfîkan tanzîm olunacak me‟hûzât varakası mukâbilinde bankadan ahzı ve sarfiyâtın bu 
paradan îfâsı îcâb eder. Bankadan her def„âsında a„zamî iki yüz liraya kadar para alınıb sarf 
edildikce tekrâr bu mikdâr ahz edilebilecekdir.  
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5’nci Kısım – Metrûkâta Müte‘allik Hesâbât ve Merkeze Verilecek Ma‘lûmât  

13 – Makbûz ilm ü haberi. Rum emvâl-i metrûkesi hâsılâtından her ne nâm ile olursa 
olsun tahsîl olunan mebâliğ mukâbilinde ashâb-ı teslîmata numûnesine tevfîkan makbûz ilm ü 
haberi i„tâ edilecekdir. (8) numerolu numûnenin tedkîkinden anlaşılacağı vechle makbûz ilm ü 

haberi alınan mebâliğin mikdârını, kimden ahz olunduğunu, kime âid ve ne hâsılâtı olarak 
alındığını irâ‟e edecek ve müteselsil cild ve varak numerolarını ihtivâ eyleyecekdir. Tahsîl 
olunan mebâliğin Zirâ„at Bankası‟na teslimine dâ‟ir bi‟l-âhere tanzîm olunacak tahsîl 
müzekkeresinin târih ve numerosu makûzun dib koçânına yazılacakdır. Makbûz ilm ü 
haberlerine alınan paranın mikdârı nazar-ı i„tibâra alınmayarak ale‟l-umûm devâ‟ir-i resmîye 
makbûzâtına mahsûs yirmi paralık pul ilsâk olundukdan sonra varaka [tasfiye komisyonu 

bulunan mahallerde komisyon re‟îsi ile hesâb me‟mûru] [muhâcirîn komisyonlarında 
muhâcirîn müdîr veya me‟mûru ve muhâcirîn teşkilâtı olmayan mahallerde komisyon 
a„zâsından bir zât ile hesâb me‟mûru] tarafından imzâ ve mühr-i resmî ile tahtîm edilecekdir. 
Makbûz koçan dibleri kendisinden para alınan zâta imzâ ettirilmek lâzımdır.  

14 – Tahsîl müzekkeresi. İşbû cildin birinci kısmı mahalleri Zirâ„at Bank şu„be [s. 12] 

lerine i„tâ kılnan mebâliğin tahsîl müzekkeresi olup muntazaman cilt ve varak numeroları vaz„ 

edilerek isti„mâli muktezîdir. (5) numerolu nümûnelerde görüldüğü vechle bankaya tevdî„ 
olunan mikdâr ale‟l-müfredât birinci sütuna paranın hangi şahsa âid ve hâsılâtın neye 
müte„allik olduğu ikinci ve üçüncü sütunlara kayd olunacaktır. Ashâbı ma„lûm olmadığı 
takdirde (2) numerolu sütuna köy veya mahalle ismi yazılacakdır. İşbû varaka zîrinin makbûz 
ilm ü haberleri misüllü imzâ ve tahtîmi iktizâ eder. 

15 – İkinci kısmı dip koçanıdır, işbû kısmın birinci, ikinci, üçüncü sütunları birinci 

kısmın aynıdır. Dördüncü sütuna bankaya tevdî„ olunan para kimin hesâb-ı cârîsine âid ise o 
şahsın hesâb-ı cârî defterindeki sahîfe numerosu vaz„edilecektir. 

16 – İstihkāk Varakası. Emvâl-i metrûkenin hâsılâtından sarfiyât icrâsına lüzûm 
göründügü zaman evvel emirde (6) numerolu nümûneye tevfîkan bir kıt„a istihkāk varakası 
tanzîmi lâzımdır. Nümûnesinden anlaşılacağı vechle işbû varaka te‟diyesi îcâb eden mebâliğ 
mikdârını sâhib-i istihkākın ismini, paranın sebeb-i i„tâsını irâ‟e edecek ve makbûz ilm ü 

haberleri misüllü imzâ olunacaktır. İstihkāk varakasına muhâcirîn veya tasfiye komisyonu 
rü‟esâsı tarafından [virile] işâretiyle imzâ vaz„ edilmedikce kat„iyyen te‟diyâtta 
bulunulmayacakdır. Evrâk-ı müsebbite meyânında bu gibi işâretsiz senedâta tesâdüf olunduğu 
takdirde kabul olunmayarak muhteviyâtı hesâb me‟mûrları nâmına zimmet kaydedilecektir. 
Varakaya [virile] işâreti ve imzâ vaz„ etdirildikden sonra te‟diyât icrâ olunacak ve varakanın 
zîrine verilen mikdârı ile icmâl defterinin te‟diyât sıra numerosu ve te‟diye târihi yazılacaktır. 

Dip koçanı aynı vechle imlâ ve icmâl defterinin te‟diyât sıra numerosuyla te‟diye târihi işâret 
olunacakdır. 

17 – Me‟hûzât Varakası. Zirâ„at Bankası‟ndan para alabilmek için behemehâl 
me‟hûzât varakası tanzîmi ve bankaya tevdî„i îcâb eder. Me‟hûzât varakası i„tâ edilmedikce 
para verilmemesi Zirâ„at Bankası idâre-i umûmiyesinden bank şu„abâtına tebliğ edildigi 
cihetle me‟hûzât varakası tanzîm edilmeksizin para ahzi için bankaya mürâca„at edilmemelidir. 

(7) numerolu nümûnenin tedkîkinden anlaşılacağı vechle me‟hûzât varakası iki kısımdan ibâret 
olup birinci kısmı ba„de‟l-imlâ Zirâ„at Bankası‟na verilecek ve digeri koçanında [s. 13] hıfz 
olunacakdır. Tahrîri îcâb eden husûsât varakada muvazzahan münderic bulunduğu cihetle fazla 
tafsîlât i„tâsına lüzûm görülmemiştir. Varakadaki cilt ve varak numerolarının muntazaman 
yürüdülmesine ihtimâm lâzımdır.  
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18 – İcmâl Defteri. İşbû defter dört kısımdan mürekkebdir. Birinci kısım Rum 
metrûkâtından vâki„ olan tahsîlâtı ikinci kısım tahsîlât-ı mezkûreden Zirâ„at Bankası‟na 
tevdî„âtı üçüncü kısım bankaya mevdû„ mebâliğden sarf olunmak üzere alınan mikdârı ve 
dördüncü kısım bankadan alınan mebâliğden vâki„ olan sarfiyâtın müfredâtını ve işbû 

te‟diyâtın umûma müte„allik mikdârıyla eşhâsa ait kısmını irâ‟e eder. 

(9) numerolu nümûneden anlaşılacağı üzere birinci kısma makbûz ilm ü haberi i„tâsı 
mukābilinde tahsîl olunan mebâliğ târih ve numero ve sırasıyla kayıt olunacaktır ve 
makbûzların yekûn-ı umûmiyesi ile işbû birinci kısmın yekûn-ı umûmiyesi yek digerine 
mutâbık olacaktır. 

19 – İkinci Kısım: Tahsîlât-ı mezkûreden Zirâ„at Bankası‟na vuku bulan tevdî„âtı irâ‟e 

eder. Tahsîl edilerek müfredâtı defterin birinci kısmına kayd olunan mebâliğ yekûnu ikiyüz 
liraya bâliğ oldukca işbû ikinci kısma kayd ve tahsîl-i mezkûresi mukābilinde para bankaya 
tevdî„ olunarak bankadan alınan makbûz ilm ü haberinin numero ve târihi sütun-ı mahsûsuna 
işâret edilecekdir. İkinci kısımda muharrer mabâliğ yekûnu ile tahsîl-i mezkûreleri yekûnu yek 
digerine tekābül edecekdir.  

20 – Üçüncü Kısım: Îcâb iden husûsâta sarf olunmak üzere me‟hûzât varakası i„tâsı 

sûretiyle bankadan alınan mebâliğin kaydına mahsûsdur. Birinci sütuna alınan para mikdârı 
ikinci sütuna mukabilinde virilen me‟hûzât varakası cilt ve varak numerosu kayd edilecekdir 
ve işbû kısmın yekûnu ile me‟hûzât varakaları yekûnu yek diğerine müsâvî olacakdır.  

21 – Dördüncü Kısım: Bankadan alınan mebâliğden vâki„ olan sarfiyâtın müfredâtını 
ve işbû te‟diyâtın umûma müte„allik mikdârıyla eşhâsa ait kısmını irâ‟e eder birinci sütunu 
te‟diye olunan para mikdârını gösterir ikinci sütuna gelince: Rumlar için vâki„ olan sarfiyât ya 

me‟mûr yevmiye ve harcırâhı, kırtâsiye mahrukāt ve sâire masârifatı misüllü hiç bir şahsın 
doğrudan doğruya hesâbına ta„alluk etmiyerek Rum emvâlinin idâresine müte„allik hidemât-ı 
umûmiye ve müşterekenin îfâsı için tahakkuk ederek bu halde te‟diye olunan mebâliğ [s. 14] 
mikdârı defterin ikinci [umûma müte„allik sarfiyât] sütununa veyahud ta„mirât ve sâire 
masârifi gibi esâmisi ma„lûm veya gayr-i ma„lûm eşhâsa ta„alluk eder ki bu takdirde defterin 
üçüncü [eşhâsa ait sarfiyât] sütununa kayd edilir. Dördüncü ve beşinci sütuna te‟diye sıra 

numerosu ve târihi altıncı sütuna masrafın kime âid olduğu, yedinci sütuna o şahıs ve alâkadarı 
gayr-i ma„lûm bulunduğu takdirde sâhibi ma„lûm olmayan eşhâs nâmına hesâb-ı cârî 
defterinde tahsîs edilmiş olan sahîfenin numerosu, yedinci ve sekizinci sütunlara da istihkāk 
varakasının numero ve târihi yazılır.  

22 – Emvâl-i Metrûke Hesâb-ı Cârî Defteri. İşbû defter nakl olunmuş veya firâr etmiş 
her şahsın metrûkâtının füruht veya îcârından hâsıl olan meblağ ile işbû paradan şahs-ı 

mezkûre âid emvâl ve emlâkın idâre veya muhâfaza veya füruhtu için vâki„ olan sarfiyâtı ve 
kime âid olduğu anlaşılamayan hâsılat ve sarfiyât mikdârını gösterir. (10) numerolı 
nümûnesinden anlaşılacağı vechle sağ sahîfesinin birinci sütunu alınan para mikdârını, ikinci 
sütunu alınan paranın ne hâsılatı olduğunu ve üçüncü sütunu paranın icmâl defterinin ikinci 
kısmında mukayyed olduğu vechle Zirâ„at Bankası‟na tevdî„i için tanzîm edilen tahsîl 
mezkûresi numero ve târihini ve dördüncü sütunu paranın hîn-i tahsîlinde i„tâ olunup icmâl 

defterinin birinci kısmına kayd edilen makbûz ilm ü haberinin numero ve târihini irâ‟e eder.  

23 – Sol sahîfesinin birinci sütunu hasbe‟l-lüzum te‟diye olunan akçe mikdârını ikinci 
sütunu paranın kime verildiğini, üçüncü sütunu sebeb-i i„tâsını, dördüncü sütunu paranın 
te‟diyesi hakkındaki istihkāk varakasının numero ve târihini ve beşinci sütunu te‟diye olunan 
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ve icmâl defterinin dördüncü kısmına kayd edilen mebâliğin icmâl defterindeki tediye sıra 
numerosunu irâ‟e eder. Sağ ve sol sahîfelerde mevcûd mülâhazât hânelerine îcâbına göre 
tafsîlât-ı lâzıme derc edilecekdir. Tafsîlât mesrûdeye tevfîkan her şahıs nâmına vâki„ olan 
tahsîlât ve sarfiyât ayrı ayrı sahîfelere kayd edilmekle beraber kime âid olduğu 

anlaşılamayarak eşyâ ve emvâlin bulunduğu köy veya mahalle nâmına vâki„ olan bi‟l-umûm 
tahsîlât ve sarfiyât defterde açılarak [ashâb-ı gayr-i ma„lûm] hesâbına kayd edilir. İşbû defterde 
birkaç sahîfe [emânât] ve [sarfiyât-ı muvakkate] hesâblarına tahsîs olunarak müzâyede veya 
münâkasaya girenlerden te‟minât akçesi gibi para ahzında icmâl defterinde sağ sahîfenin 
makbûz kısmına kayd edilmekle beraber işbû deftere açılmış olan [emânât] hesâbının sağ 
sahîfesine de kayd olunur bi‟l-ahire akçenin ashâbına red ve i„âdesine icmâl defterinin 

me‟hûzâttan sarfiyât  [s. 15] kısmının eşhâsa âid sütununa ve hesâb-ı cârî defterindeki 
[emânât] hesâbının sol sahîfesine kayd olunacakdır. 

24 – Sarfiyât-ı mevakkate sûretiyle verilen ya„ni inşât gibi husûsât-ı müs„tecile ve 
müberreme için ale‟l-hesâb olarak i„tâ edilen akçe icmâl defterinde [me‟hûzâtdan sarfiyât] 
kısmının [eşhâsa âid] sütununa kayd edilmekle beraber hesâb-ı cârî defterinde küşâd olununan 
işbû [sarfiyât-ı muvakkate] hesâbının sağ sahîfesine derc edilir. Bi‟l-ahere bu para sarf 

olunarak getirilen senedât muhteviyâtı ve paranın bir kısmı nakden i„ade edildigi takdirde 
senedât muhteviyâtı ile nakden i„ade edilen akçe yekûnu – ki evvelce te‟diye olunan mikdâra 
müsâvî olacakdır – icmâl defterinin makbûzât sütununa ve hesâb-ı cârî defterinde sarfiyât-ı 
muvakkate hesâbının sol sahîfesine kayd olundukdan sonra senedât-ı mebhûse tekrar ve ale‟l-
müfredât icmâl ve hesâb-ı cârî defterlerine ta„rifât-ı sâbıka dâiresinde kayd olunur gerek 
emânâtdan reddiyât ve gerek sarfiyât-ı muvakkate sûretiyle te‟diyât için istihkāk varakası 

tanzîmi lâzımdır. İşbû hesâb-ı cârî defterinin sağ sahîfelerinde muharer mekādir mecmû„ı 
icmâl defterinin birinci kısmını muharer mikdâr yekûnuna ve sol sahîfelerinde muharer 
mebâli„  mikdârı defter-i mezkûrun dördüncü kısmının eşhâsa „âid sarfiyât sütunu yekûnuna 
müsâvî olması îcâb eder. 

25 – Emlâk ve Arâzî Mukāvelât Defteri. İşbû ta„rifnâmenin (6) numerolu “îcâr 
mu„âmelesi” maddesinin tevfîkan emlâk-ı metrûkeden îcâra rabt edilmiş ve edilecek bilumûm 

emlâk ve arâzînin bedel-i îcâr ve sâiresi hakkında ma„lûmât-ı lâzime elde edilebilmek üzere 
işbû  defterin tanzîmi lâzımdır. (4) numerolu nümûnesinin tedkîkinden anlaşılacağı vechle üç 
kısımdan ibâret olan defteri-i mezkûrun birinci kısmı emlâk ve arzînin nev„i ile bulunduğu 
mahalli ve kimin tarafından kime îcâr edildigini gösterir.  

26 – İkinci kısmın sol tarafı îcâra rabt edilen emlâk ve arâzînin hangi târihde kaç 
guruşun tahsîli iktizâ etdigi tahakkuk etdirmege ve sağ tarafı tahakkukāta nukābil hangi târihde 

kaç guruşun tahsîl olunduğunu ve mukābilinde hangi numero ve târihli makbûz ilm ü haberinin 
i„tâ eyledigini irâ‟eye mahsûsdur. Üçüncü kısım tahsîlât ve t„akibât hakkında inde‟l-îcâb 
muhâberâtda bulunulduğu zaman yapılan mu„âmelenin hülâsaten kaydına mahsûsdur. İşbû 
sütuna emlâk veyâ arâzînin muvazzah ve mufassal hudûdlarının tahrîri muktezîdir. 

27 – Anbar Defteri. (11) numerolu nümûnesinin tedkîkinden anlaşılacağı vechle işbû 
defterin sağ sahîfesi anbara idhâl olunan sol sahîfesi anbardan çıkarılan eşyânın [s. 16] kaydına 

mahsûsdur. Sağ sahîfenin birinci sütununa sıra numerosu ikinci sütununa idhâl olunan eşyânın 
cinsi, üçüncü sütununa adedi dördüncü sütununa evsâfı ya„ni ne halde bulunduğu beşinci 
sütuna târih-i idhâli altıncı sütuna o mâlın kime âid olduğu, yedinci ve sekizinci sütunlara 
mestenid olduğu evrâk-ı müsebbitenin numero ve târihi dokuzuncu sütuna lede‟l-hâce 
meşrûhât-ı lâzime ve onuncu sütuna o eşyânın çıkarıldığı zaman sol sahîfede kayd olunacak 
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sıra numerosu yazılır. Bu kısmın evrâk-ı müsebbitesi işbû ta„rifnâmenin ikinci kısmının (3) 
numerolu fıkrasında tanzîm olunacağı beyân olunan mazbata ile komisyonun zîri imzâ ve 
mühürlü cedvelidir. 

28 – Sol sahîfenin birinci sütuna sıra numerosu ikinci sütuna çıkarılan eşyânın cinsi, 

üçüncü sütuna adedi, dördüncü sütuna evsâfı beşinci sütuna eşyânın kime âid olduğu, altıncı 
sütuna târih-i ihrâcı yedinci sütuna eşyânın kime verildigi sekizinci ve dokuzuncu sütuna 
mestenid olduğu evrâk-ı müsebbitenin numero ve târihi onuncu sütuna îcâb eden izâhât 
onbirinci sütuna o eşyânın anbara girdiği zaman kaydının tesâdüf ettigi idhâlât sıra numerosu 
tahrîr olunur. İşbû sol sahîfenin evrâk-ı müsebbitesi dahi ikinci kısmın (5) numerolu “satış 
mu„âmelesi” fıkrasında bahs olunan müteselsel numerolu mazbatadır. Anbara idhâl olunan her 

nev„ eşyâya birer etiket rabt ve ilsâk olunarak üzerine anbar defterinin idhâlât sıra 
numerosunun tahrîri muktezîdir. Anbarların ta„didi halinde her anbar için ayrı bir defter 
tutulur. 

29 – Halisât ve mücevherât nev„inden zî-kıymet eşyâ ile senedât-ı ticâriye, tahvîlât ve 
emsâlinin anbar defteri şeklinde te‟sis olunacak “kıymetli eşyâ” defterine kaydı lâzımdır. (12) 
numerolu nümûnesine tevfîkan işbû deftere eşyânın cinsi, evsâfı, ayar ve kîrâtı ve 

muhamminler ma„rifetiyle takdîr edilecek kıymet ve sıkleti kayd olunacakdır. Devren teslim 
alınan veya  bi‟l-ahere ele geçirilen bu gibi eşyâ komisyon huzurunda sağlam muhâfazalar 
veya torbalar derûnuna kondukdan sonra komisyon mühr-i resmîsiyle kapaklarının ve 
ağızlarının temhîri ve lüzûmunda yine komisyon huzurunda  mührünün fekki îcâb eder. 
Defterdeki kayıd sûretinin mazbata şeklinde tahrîri ile komisyon hey‟eti tarafından 
imzâlanması ve işbû mazbatanın eşyânın mevzu„ bulunduğu memhûr muhâfaza veya torba 

derûnuna vaz„ına behemehâl ri„âyet edilecekdir.  

30 – Tahvîlât ve senedât-ı ticâriyede ashâbı ma„lûm ise onların nâmına bir zarfa ve 
ma„lûm olmadığı takdirde “sâhibi mechûl olanlar” nâmına bir zarfa vaz„ ve her iki kısmı 
numero sırasıyla deftere kayd olunacakdır.  

[s. 17] 

31 – Zuhûr edecek bu gibi kıymetdâr eşyâ ve tahvîlât füruht olunmayarak memhûr 

muhâfazalar derûnunda Zirâ„at Bankası‟nda veya mâl sandıklarında hıfz etdirilecekdir. Yalnız 
senedât-ı ticâriyenin tahsîliyle ashâbı ma„lûm ise hesâb-ı cârîlerine ve ma„lûm olmadığı 
takdirde “ashâb-ı gayr-i ma„lûm” hesâbına kayd edilmek lâzımdır. 

32 – Kıymetdâr eşyâ, tahvîlât ve sâireye dâir tanzîm edilecek mazbatanın birer 
sûretlerinin merkeze gönderilmesi îcâb eder. 

33 – Bir ay zarfında cereyân eden mu„âmelâtı telhîsen irâ‟e etmek üzere (13) numerolu 

nümûneye tevfîkan her ay gāyesinde bir “şehriyye cedveli” tanzîm olunarak nezârete 
gönderilecekdir. İşbû cedvel (mu„âmelât-ı hesâbiye) ve mu„âmelât-ı idâreye nâmlarıyla iki 
kısma tefrîk edilmiştir. 

34 – (Mu„âmelât-ı hesâbiye) kısmı icmâl defterindeki sıraya göre (makbûzât) (bankaya 
tevdî„ât) (bankadan me‟hûzât) (me‟hûzâtdan sarfiyât) nâmlarıyla dörde tefrîk edilip bunlara 
müte„allik olmak üzere (yekûn) (şehr-i hâl yekûnu) (şuhûr-ı sâbıka yekûnu) nâmlarıyla üç 

sütuna ayrılmışdır. (Şuhûr-ı sâbıka yekûnu) sütunu bir ay evvel tanzîm edilen cedvelin yekûn 
sütunundaki erkāmı (şehr-i hâl yekûnu) sütunu cedvelin âid olduğu ay zarfındaki mu„âmelât 
yekûnunu ve yekûn sütunu ise her iki sütunun mecmû„unu ihtivâ edecektir. 
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35 – Cedvelin sûret-i tanzîmine gelince evvelki ay cedvelinde yekûn sütununda 
münderic erkām nev„ilerinin hizâsına aynen geçirildikden sonra icmâl defteri açılarak o ay 
zarfındaki mu„âmelât bir kâğıd üzerinde cedvelde münderic envâ„a bi‟t-tefrîk cedvele kayd 
olunur. Her iki sütundaki erkām cem„ edilerek hâsılı (yekûn) sütununa terkîm edilir. 

Mu„âmelâtın envâ„a tefrîkini hâvî kâğıd dahi zâyi„ edilmeyerek cedvelin mahallinde kalan 
nüshasına rabt ve bu sûretle hıfz olunacakdır. 

36 – Şehriyye cedvelinin (makbûzât) (bankaya tevdî„âtı) (bankadan me‟hûzât) 
(me‟hûzâtdan sarfiyât) kısımlarının yekûn sütunları mecmû„larının icmâl defterinin o 
isimlerdeki aksâmının o ay gāyesindeki yekûnlerine müsâvî olması lâzım gelecegi tabi„dir.  

37 – (Mu„âmelât-ı idâreye kısmı) – Eşyâ ve sâire esmânından mütehassıl matlûbât 

zaten devr mu„âmelesinin hîn-i icrâsında tebeyyün edeceginden işbû mekādîr (aslî) sütununda 
(şuhûr-ı sâbıka tahsîlâtı) bir ay evvelki cedvelin (yekûn tahsîlât) hânesinden ve [s.18] (şehr-i 
hâl zarfındaki tahsîlât) dahi icmâl defteri kuyûdâtından bi‟l-ihrâc şuhûr-ı sâbıka ve şehr-i hâl 
sütunlarına ve bunların yekûnu dahi (yekûn) hânesine yazılarak bu yekûnler ile (aslı) 
sütununda münderic erkām arasındaki fark (bakıyye-i matlûbât) sütununa derc edilir.  

38 – Emlâk ve arâzî îcârından vuku„ bulan tahakkukāt emlâk ve arâzî mukāvelât 

defterinin aded ve zaman nokāsıtı irâ‟e eden kısımları yekûnunu toplamak sûretiyle bulunup 
hizâsına yazılarak icmâl defterine nazaran o ay zarfında vuku„ bulan tahsîlât tebeyyün ettirilip 
bir ay evvelki cedvelde münderic tahsîlât mikdârıyla cem„ edilerek yekûnu kezâlik hizâsına 
yazıldıkdan sonra aradaki fark irâ‟e edilir. 

39 – Sarfiyâtın umûma âid kısmı ile eşhâsa âid kısmı icmâl defterinde ayn isimlerdeki 
sütunların o ay gāyesi yekûnleri aynen yazılmak sûretiyle imlâ edilir. 

40 – Şehriyye cedveli zîrinin komisyon mühr-i resmîsi ile tahtîmi ve hesâb me‟mûru 
tarafından imzâ edilmesi lâzımdır. 

fî 20 Mart sene 1334  

 

 


