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Öz: Osmanlı Devleti'nde madencilik sektörü, askerî ve sivil ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan 

oldukça stratejik bir üretim alanı olarak kabul edilmiştir. Sektörün stratejik öneminden dolayı 

devletin ilgili birimlerinin ehemmiyetle üzerinde durduğu bu alan; ordunun gücüne, devletin 

hazinesine ve halkın refahına doğrudan katkı sağlamıştır.  

Osmanlı Devleti'nde madencilik sektörünün öneminden dolayı maden üretimi arttırılmaya çalışılsa 

da genel bir sorun olan işgücü yetersizliği, madenlerin işletilmesini güçleştirmiştir. İşgücü 

yetersizliğinden kaynaklanan bu sorun karşısında bir devlet politikası olarak alternatif işgücü 

kaynaklarına müracaat edilmiş ve bu kaynaklardan birisini de mahkûmlar oluşturmuştur. Osmanlı 

Klasik Dönemi’nden itibaren donanmada istihdam edilen mahkûmlar, Tanzimat Dönemi'nde ceza 

kanunlarının yürürlüğe girmesiyle belli bölgelerdeki madenlerde istihdam edilmeye başlamış ve 

sektörün işgücü sorununa çözüm getirmeye çalışmıştır. 

Bu araştırmada Tanzimat Dönemi'nden Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan tarihsel süreçte madencilik 

sektörünün genel görünümü, sektörün işgücü talebi ve bu talebe yönelik mahkûmların katkısı ele 

alınmak suretiyle Osmanlı Devleti'nde mahkûm emeği meselesine dikkat çekilmek istenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kürek Cezası, Mahkûm, Emek, Maden, Osmanlı Devleti. 

Abstract: In the Ottoman State, the mining sector was considered a highly strategic area of 

production that responded to military and civil needs. This field, which was emphasized strongly by 

the relevant units of the state due to the strategic importance of the sector, contributed directly to 

the power of the army, to the treasury of the state and to the well-being of the people. 

In the Ottoman State, due to the importance of the mining industry, the production of mining was 

tried to be increased, but a general problem of inadequate labor force made more difficult to 

operate the mines. In response to this problem arising from the inadequate labor force, alternative 

labor sources had been applied as a state policy and one of these sources was convicts. Convicts 

which were employed in the navy since the Ottoman Classical Period began to be employed in 

mines in certain regions with the enforcement of criminal laws in the Tanzimat Period and tried to 

find a solution to the labor problem of the sector. 

In this research, it is aimed to draw attention to the issue of convict labor in the Ottoman State by 

evaluating general view of the mining industry, labor demand of the sector and contribution of the 

convicts to this demand in the historical process from the Tanzimat Period to the Republic. 

Keywords: Shovel Penalty, Convict, Labor, Mine, Ottoman State. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti'nde madenler, hazinenin önde gelen gelir kaynaklarındandı ve ordunun 

ihtiyacı olan pek çok harp malzemesinin yapımında ve tedavüldeki para ihtiyacının 
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karşılanmasında hayati bir yere sahipti. Ayrıca halkın ortak kullanımına ait sivil, dinî ve 

mimari yapıların inşa ve tamiri ile ziraat aletlerinin üretiminde önemli bir unsurdu.
1
 

Madencilik sektörünün askerî ve sivil birçok ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan bu niteliği, 

sektörün vazgeçilmez bir üretim alanı olarak kabul edilmesine yol açmıştı. 

Osmanlı Devleti’nde çeşitli alanlarda madenlerin vazgeçilmez özelliği, devletin madenler 

üzerinde mutlak egemen olması sonucunu doğurmuş ve madenler, bizzat devlet tarafından 

kontrol altında tutulmuştur.
2
 Madenlerin kontrol altında tutulması, sektörün stratejik 

öneminden kaynaklandığından mevcut maden kaynaklarının arttırılması için imparatorluğun 

çeşitli yerlerinde madenler çıkarılmış, çıkarılan madenler belli bir nizam çerçevesinde 

işletilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde madencilik sektörünün en önemli hususlarından birisini madenlerin 

işletilmesi meselesi oluşturmuş ve madenler askerî, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutuyla 

birçok kesimi ilgilendirdiği için mülkiyetin yanı sıra işletiliş biçimiyle yerelin, bölgenin ve 

Osmanlı coğrafyasının sosyoekonomik tarihinin bir parçası olmuştur.
3
 Bundan dolayı 

imparatorluğun geniş coğrafyasında çıkarılan madenlerin işletilmesi belli kural ve kaideleri 

gerekli kılmış ve bu kural ile kaidelerin temelini de İslam hukuku oluşturmuştur.
4
  

Osmanlı Devleti’nde madenlerin işletilmesi esnasında hukuk kaidelerinin uygulanmasına 

gösterilen özen, sektörde istihdam edilen reayanın belirlenmesinde de hissedilmiş ve devlet, 

yükümlü olduğu kamu hizmetlerini ifa edilebilmek için bazı vergilerden muafiyet sağlamak 

suretiyle işgücü arzını yeterli düzeyde tutmaya gayret etmiştir.
5
 Devletin tüm kolaylıklarına ve 

teşviklerine rağmen genel bir sorun olan işgücü yetersizliği, Osmanlı Devleti’nde kamu yararı 

işlevi gören madencilik gibi stratejik bir iş kolunda hizmetlerin aksaması endişesine neden 

olmuştur. Askerî, ekonomik ve toplumsal hizmetlerde aksama endişesi ise devleti zorunlu 

çalışma adı altında alternatif işgücü kaynaklarına yöneltmiş, bu kaynaklar içerisinde askerler, 

savaş esirleri ve köleler dışında hazır iş gücü kaynağı olarak mahkûmlar dikkati çekmiştir.  

Osmanlı çalışma hayatında alternatif işgücü kaynakları içerisinde yer alan mahkûmlar, 

gönüllülük esasına göre istihdamın yeterli olmadığı zamanlarda önemli fonksiyon icra 

etmişlerdir. Bu kapsamda Tanzimat sürecinde başlayan kanunlaştırma hareketleriyle 

mahkûmların istihdamına olanak sağlanması, madencilik gibi kamu yararı işlevi gören ve 

gönüllü olarak işgücü temininde sıkıntı yaşanan bir sektör için vazgeçilmez bir işgücü kaynağı 

vazifesi görmüştür.  

Bu çalışma, Osmanlı Devleti'nin Klasik Döneminde kısmen donanmada kürekçi olarak 

istihdam edilen mahkûmların, Tanzimat'la başlayan süreçte madencilik sektöründe istihdamını 

konu edinmektedir. Araştırmada, Osmanlı’nın başlangıç döneminden itibaren Tanzimat ve 

Cumhuriyet’e kadar devam eden tarihsel süreçte madencilik sektörünün genel görünümü, 

sektörün işgücü talebi ve bu talebe yönelik mahkûmların işgücü piyasasındaki katkısı ele 

alınmaktadır.  

 

                                                           
1 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğunda Maden İşletme Hukuku”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1, Ankara 1943, s. 118.  
2 M. Bülent Varlık, “Osmanlı Devleti’nde Madenlerde Çalışma Koşulları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, Cilt 4, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 917.  
3 İlhan Ekinci, “Milas (Mesudiye) Bakır Madeni (1750-1816)”, Turkısh Studies, V. 8/5, 2013, s. 244.  
4 Özkan Keskin, “Osmanlı Devleti’nde Maden Hukukunun Tekâmülü (1861-1906)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, S. 29, Ankara 2011, s. 126. 
5 Mustafa Altunbay, “Klasik Dönemde Osmanlı’da Madencilik”, Türkler, C. 10, Yeni Türkiye, Ankara 2002, s. 

791-792. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             Kaya GÖKTEPE 

 
Journal of History Studies 

 
57 

 

Volume 10 
Issue 5 
August 
2018 

 
 
 

 
 

1. Osmanlı Madencilik Sektörünün Genel Yapısı 

Madencilik sektörü, tarihsel süreç içerisinde devletlerin ve toplumların gelir ve güç 

kaynakları arasında yer almış ve bu sektör, başka devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde 

de geçmiş tecrübe ve bilgilerden istifade ederek zaman içerisinde önemli gelişmeler 

kaydetmiştir.
6
  

Osmanlı Devleti’nde madenciliğin öneminin bilinmesinden dolayı savunma sanayinin 

ihtiyaçlarına ve para sisteminin gereklerine göre maden işletmeciliğinin geliştirilmesine gayret 

edilmiştir. Geliştirilen maden işletmeciliği ise tarım aletleri, ev gereçleri ve savaş malzemeleri 

konularında yoğunlaşmıştır.
7
 Özellikle demir, bakır ve gümüş madenleri savaşlarda birincil 

derece gerekli olduğundan, bu madenlerde devletin kontrolü daha fazla olmuş ve yasadışı 

ticaretin önlenmesi için devlet tarafından yoğun çaba harcanmıştır.
8
 

Osmanlılarda başta savaş malzemeleri ve ev gereçleri üzerine yoğunlaşan madencilik 

faaliyetlerinin daha ileri noktalara taşınmasında gerek Orta Asya’da gerekse Anadolu’da daha 

önceki Türklerin madencilik alanındaki mesleki becerilerinin büyük etkisi olmuştur.
9
 

Geçmişten öğrenilerek gelen ve dönemin şartlarına göre geliştirilen bu mesleki beceriler, 

toprakların genişlemesinin de etkisiyle maden üretiminin çeşitlenmesine ve yeni maden 

bölgelerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.    

Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafi konumu itibarıyla zengin maden yataklarına sahip 

olması ve sahip olduğu bu kaynakları işletebilmesi, Osmanlı madenciliğinin gelişmesine ciddi 

katkı yapmıştı. Maden sanayine vücut veren bu kaynaklar, imparatorluğun en çok Avrupa 

topraklarıyla Anadolu topraklarında yer alıyordu.
10

 Özellikle bakır, gümüş, altın, güherçile, 

şap, demir, kurşun ve kükürt gibi madenler bu geniş coğrafyada çıkarılıyordu.
11

  

Osmanlı coğrafyasında çıkarılan madenlerden bakır Ergani, Keban, Bosna, Küre, 

Gümüşhane, Espiye ve Kağızman’da; gümüş Bereketli, Bozkır, Gerger, Gümüşhane, Espiye, 

Keban, Selanik ve Amasya’da; altın Bozkır, Ergani, Gümüşhane ve Espiye’de; şap Foça, 

Ulubat, Gediz, Gümülcine, Maruniye ve Şarki Karahisar’da; demir Kığı, Samako (Sofya), 

Bilecik ve Kamengrad’da, kurşun Koçana ve Nif’te; kükürt ise Hakkari’de çıkarılmış ve bu 

madenler iktisadî oldukları müddetçe de işletilmiştir.
12

 Osmanlı Klasik Dönemi'nde çıkarılan 

bu madenlere ilave olarak XIX. yüzyılda buharlı makinenin yaygınlaşmasıyla birlikte kömür 

madeni de önem kazanmaya ve bu madenin çıkarıldığı bölge olan Zonguldak-Ereğli havzası da 

madencilik merkezlerinden biri olarak ön plana çıkmaya başlamıştır.
13

  

Osmanlı Devleti’nin birçok bölgesinde çıkarılan madenler belli bir prosedüre tabi 

tutulmuştur. Bu kapsamda bir yerde maden bulunduğu haberi alındığında ilk önce numune 

alınarak bir an önce incelenmek üzere İstanbul'a getirilmiştir. Eğer inceleme sonunda o 

                                                           
6 Altunbay, a.g.m., s. 791-792. 
7 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2003, s. 231 
8 Suraıya Faroqhi, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, çev. Neyyir Kalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 

2000, s. 230. 
9 Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Madencilik”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 

Ansiklopedisi, çev. Ahmet Günlük, C. 4, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 914.  
10 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 243 
11 Tabakoğlu, a.g.e., s. 231. 
12 Tabakoğlu, a.g.e., s. 231-232; Altunbay, a.g.m., 795-796. 
13 Hamdi Genç, Ereğli Kömür Madenleri (1840-1920), (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007), s. 7; Yüksel Kaştan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kömür Ocaklarının İşletilmesi 

(1839-1918)”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 2, 2016, s. 22; İlk olarak 1841’de Ereğli Kömür 

Madeni Kumpanyası kurulmasıyla üretime başlayan kömür madeni, XX. yüzyılın başında Osmanlı maden 

üretiminin yarısından fazlasını oluşturmuştur. Quataert, a.g.m., 915. 
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bölgede maden ocağı işletilmesine karar verilmişse ocağın civarındaki birkaç köy ahalisi 

vergiden muaf tutularak madenlerde çalıştırılmak üzere defterlere kaydedilmiş ve deftere 

kaydedilen reaya, devletin izni olmadan yerini terk edememiştir.
14

 Bu şekilde yakından takip 

edilen maden işletmeciliği, askerî ve sivil ihtiyaçlar yanında aynı zamanda para politikasına da 

yön vermiştir. Nitekim çıkarılan madenler içerisinde altın, gümüş ve bakır tedavül ihtiyacının 

karşılanmasında önemli kolaylıklar sağlamıştır.
15

  

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan madenlerin işletilme politikası yüzyıllar boyunca 

değişik şekiller almıştır. Kimi zaman devlet tekelinde olan maden işletmeciliği kimi 

zaman girişimcilere verilmiştir.
16

 Ancak her şartta zengin gelir kaynaklarından olan 

madenlerin işletilmesinde devletin önemli rolü bulunmuştur. Bu çerçevede madenler, mukataa 

şeklinde birer malî birim haline getirilerek XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar bizzat Hazine-i 

Âmire tarafından gönderilen elemanlarca, bu tarihten sonra da (1736) Darphane Nezâreti 

tarafından idare edilmiş ve bu durum Tanzimat a kadar devam etmiştir. Tanzimat'tan sonra da 

yönetim, Maliye Nezâreti'nce yerine getirilmiştir.
17

 

Osmanlı Devleti'nde yakından takip edilen madenler, işletilme usulü bakımından ise 

zamana göre emanet, iltizam-malikâne ve ihale şeklindeki uygulamaya tabi tutulmuş ve bu 

işletme usullerinde çoğunlukla emanet usulü kullanılmıştır.
18

 Emanet usulüne göre Maden 

Emini sıfatıyla devletin tayin ettiği bir görevli, belli bir ücret karşılığında madeni yönetirdi.
19

  

Daha çok Keban-Ergani, Gümüşhacıköy ve Bulgardağı gibi büyük madenlerin işletilmesinde 

tercih edilen bu yöntemde, maden eminine sermaye akçesi olarak teslim edilen paradan 

madenin tüm harcamaları karşılanırdı.
20

 

Maden işletme usullerinde yaygın olan ikinci işletme tarzı ise iltizam idi. İltizam usulü, 

maden ocakları gibi düzenli biçimde gelir getiren işletmelerin, belli mali şartlar çerçevesinde 

tespit edilen miktarlarının açık arttırma şeklinde peşin bir meblağ karşılığında mültezimlere 

devredilmesiydi. Devlet, bu devir işlemini yaparken verilen taahhütlerin yerine getirilip 

getirilmediğini kontrol ederdi. Mültezim de madende çalışanların ücretlerini ve diğer 

masraflarını kendi malından karşılardı.
21

  

Osmanlı Devleti’nde maden işletme usullerinin sonuncusu olan ihale sistemi ise XVIII. 

yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlık kazanmış ve sonraki yüzyılda da varlığına devam 

etmişti. Kısaca ihale sistemi, maden şirketleri veya ruhsat verilen kişilerce maden araştırmaları 

için devlet topraklarının uzun dönemlik imtiyazlarla kiraya verilmesiydi. Bu sistem de kırsal 

kesimdeki topraklarda madenleri araştırmayı ve işletmeyi teşvik etmekte, madenciliğin 

gelişmesine katkı sağlamaktaydı.
22

 

                                                           
14 Ahmet Refik Altınay, Osmanlı Devrinde Türkiye Madenleri (967-1200), Türkiyat Enstitüsü Yayınları, İstanbul 

1931, s. 26-27. 
15 Halil Sahillioğlu, “Osmanlı Para Tarihinde Dünya Para ve Maden Hareketlerinin Yeri (1300-1750)”, ODTÜ 

Gelişme Dergisi Türkiye İktisat Tarihi Üzerine Araştırmalar Özel Sayısı, Ankara 1978, s. 4. 
16 Varlık, “Osmanlı Devleti’nde Madenlerde Çalışma Koşulları”, s. 917. (917; Quataert, "19. Yüzyılda Osmanlı 

Devleti'nde Madencilik", s. 914. 
17 Fahrettin Tızlak, Osmanlı Döneminde Keban-Ergani Yöresinde Madencilik (1775-1850), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1997, s. 10. 
18 Rhoads Murphey, “Ma’din: Mineral Exploration in the Ottoman Empire”, The Encyclopedia of Islam, New 

Edition, Vol. V, Leiden 1986, s. 974-976; Tızlak, a.g.e., s. 11; Altunbay, ag.m., s. 793. 
19 Çağatay, a.g.m., s. 124. 
20  Tızlak, a.g.e., s. 11; Altunbay, ag.m., s. 793. 
21 Tızlak, a.g.e., s. 11; Altunbay, ag.m., s. 793-794. 
22 Altunbay, ag.m., s. 794;  Murphey, a.g.m.,  s. 974.  
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Osmanlı Devleti'nde Tanzimat’a gelinceye kadar madenlerin denetim ve işletme 

tarzları dönemin şartlarına göre çeşitli şekiller, usuller ve kanunnâmelerle yerine 

getirilmiş olsa da Tanzimat’la birlikte Osmanlı hukuk sisteminde ve kanunlarında yeniden 

düzenlemelere gidilmiş ve bunlardan birisini de 1858 tarihli Arazi Kanunnâmesi 

oluşturmuştu.
23

 1858 Tarihli Arazi Kanunnâmesi'nde madenlerin mülkiyeti ile ilgili bir hükme 

yer verilmiş ve buna göre mülk arazideki madenin mülkiyeti tamamen arazi sahibine 

bırakılmıştı. Ayrıca kendine ait olmayan metruk arazide maden bulan kişi, devlete vergisini 

ödemesi şartıyla madenin sahibi olabiliyordu. Bu düzenleme ile daha önce devlete ait olan 

madenlerde özel mülkiyet dönemi de başlamış oluyordu.
24

 Arazi kanunnamesi madenlerle 

ilgili mevzuat açısından bazı yenilikler getirmesine rağmen kanunnamenin 107. maddesi 

madenlerin mülkiyeti ve alınacak vergileri, madenin bulunduğu arazinin türüne göre tayin 

etmesine rağmen işletme yöntemleri, imtiyaz sahiplerinin sorumlulukları, işçilerin durumları, 

yakacak temini gibi daha pek çok konuya açıklık getirmiyordu.
25

 Bütün bu belirsizlikler 

madenlerle ilgili müstakil bir nizamname hazırlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. 

Madenlerle ilgili ilk nizamnâme olan 1861 tarihli "Maâdin Nizamnâmesi", Osmanlı 

madenciliği ile ilgili önemli düzenlemeler getiriyordu. Buna göre toprak sahipleri kendi 

arazilerinde herhangi bir izne tabi olmadan maden arayabilecekti. Miri topraklarda bulunan 

madenler ise hazineye ait olacaktı. Maden işletmesi şahıslara verildiği gibi şirketlere de 

verilebilecekti.
26

 Ayrıca nizamnâme, Osmanlı tebaasından olanların tek başlarına veya ortaklık 

suretiyle imtiyaz alabilmelerine fırsat veriyordu. Bu ortaklıklara yabancılar hissedâr olarak 

katılabilecekti.
27

 Buna karşı yabancıların herhangi bir madende menkul tasarrufu 

yapamayacağı belirtilmişti. Ancak öncesinde Islahat Fermanı’nda yapılan girişimlerle ve 

sonrasında 1862 Paris Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’ne karşı alınan (Hicaz hariç),  her 

istedikleri yerde taşınmaz mal edinme hakkı, hükümetin yayınladığı nizamnâmeyle de kabul 

görmüştü. Bu hakkın verilmesinin kısa bir süre sonrasında da yabancılar gayr-i menkul elde 

etmeye başlamışlardı.
28

 Nitekim 1869’da Fransız mevzuatından yararlanılarak konu yeniden 

düzenlendi. Ayrıca görülen eksiklikler süreç içerisinde görülerek maden mevzuatı 1887 ve 

1906 tarihlerinde yeniden gözden geçirildi ve bu değişikliklerle birlikte bilhassa yabancı 

madencilik yatırımları yoğunlaştı. Bunlar içerisinde Fransız sermayesi, Osmanlı maden 

üretiminde en yüksek yatırım oranına sahipti. Daha sonra da Almanya’nın Osmanlı sınırlarında 

yer altı kaynakları üzerine ilgisi ve yatırımları artmıştı.
29

   

XIX. Yüzyılda sanayileşmeyle birlikte yabancıların hammadde ihtiyacı işletilmekte olan 

madenleri de etkilemiştir. Yabancıların artan ilgileri ve girişimleri, artık savunma ihtiyacına 

yönelik madenlerden ziyade sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu madenlere yönelik olmuştur. Bu 

amaca hizmet eden maden türlerine artan ilgiyi XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artık 

rahatlıkla görmek mümkündür ve özellikle kömür ocağı işletme imtiyazı talep edenlere 

bakıldığında yerli ve yabancı girişimcilerin madencilik faaliyetlerine ilgi gösterdikleri 

görülmektedir. Bu çerçevede yerli girişimcilerin daha çok devlet hizmetinde bulunmuş veya 

                                                           
23 1858 Tarihli Arazi Kanunnamesi, bir mukaddimeyle üç bölüm halinde sıralanan 132 maddeden ibaret olup 

topraklara ait teferruatlar onu eski kanunnâmelere göre farklı kılmaktaydı. Bkz. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de 

Toprak Meselesi (Toplu Eserler 1), Gözlem Yayınları, İstanbul 1980, s. 335.  
24 Fahrettin Tızlak, “Osmanlı Devletinde Madencilik”, Osmanlı, C. 3, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 316. 
25 Keskin, a.g.m., s. 127. 
26 Abdullah Saydam, "Osmanlı Madenciliği ve XIX. yüzyılın Ortalarında Trabzon'daki Maden Ocakları", 19 Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 6, Samsun 1991, s. 256-257. 
27 Keskin, a.g.m., s. 128. 
28 Varlık, a.g.m., s. 918. 
29 Tabakoğlu, a.g.e.,  s. 233; Keskin, a.g.m., s. 130-137. 
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devlet adına yararlılık gösterenlerden oluştuğu dikkati çekmektedir.
30

 Yabancı girişimcileri ise 

yabancı devletlerin tüccarları veya bu ülkelerin elçilik görevlilerinin teşkil ettiği 

görülmektedir.
31

 Nitekim XIX. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı madenlerine yönelik 

Avrupa'nın talebi ve yatırımları artmaya başlamıştır. Bunun en somut göstergesi de 1898-1900 

yılları arasında yabancıların maden arama taleplerinin yılda ortalama %139 oranında artış 

göstermesi
32

 ve bu artış sonucunda genel olarak kömür ocaklarında faaliyet gösteren 

gayrimüslimlere ait işletme sayılarının Müslümanlardan daha fazla miktara ulaşmasıdır.
33

 Bu 

süreçte Osmanlı madenlerinde yabancılar içerisinde özellikle Fransızlar, kömür madeni işletme 

imtiyazı bakımından tekel oluşturmuşlar ve Fransa'ya ait konsorsiyumlar bu ayrıcalıklarını 

1914 yılında daha da arttırmıştır.
34

  

 Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle yabancı yatırımlarla 

birlikte madenler önemli hale gelse de madenlerden elde edilen gelirler, ziraî üretimden elde 

edilen gelirlere göre oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Ayrıca madenlerde genel bir sorun olan 

işgücü arz yetersizliği meselesi ise bu dönemde aynı şekilde sürmüştür.
35

 Osmanlı madencilik 

sektörünün XX. yüzyıldaki bu durumu zaman geçtikçe daha da düşüş eğilimine girmiş ve bu 

durum, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo: 1 

Osmanlı Devleti'nde Bölgeler İtibarıyla Madenciliğin Gelişimi 1907-1914 (Milyon 

Kuruş) 

 1907 1907 1910 1911 1913 1914 

Rumeli ve Adalar 24 23 23 20 1 1 

İstanbul ve Çatalca 2 2 3 2 2 2 

Anadolu 133 114 101 124 147 98 

Suriye 3 3 3 4 4 2 

Irak 1 1 . . 1 1 

Yemen 1 5 5 2 1 1 

Sair 1 1 1 . . . 

Toplam (Milyon 

Kuruş) 

165 149 136 152 156 105 

Kaynak: Eldem, a.g.e., s. 284-285. 

                                                           
30 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), İradeler Dahili Mektûbat (DH. MKT), nr. 631/49,  12 Ocak 1903 

(12/L/1320). 
31 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası  (Hariciye, Orman ve Maadin 147103), nr. 2198/164799,  19 Ekim 1903 

(27/B/1321); BOA, İradeler Hariciye (İ.HR), nr. 386/1321 B-10,  16 Ekim 1903 (24/B/1321). 
32 Quataert, a.g.m., s. 915. 
33 Kaştan, a.g.m., s. 22. 
34 Jacques Thobie'nin hesaplarına göre 1914 tarihinde Osmanlı Devleti'nde Fransız konsorsiyum yatırımlarının 

toplamı 2.9 milyar Frank ile tüm yabancı yatırımların % 56'sını kapsamaktadır. Bunu sırayla Alman ve İngiliz 

yatırımları izlemektedir. Bkz. Jacques Thobie, Intérêts et imperialisme français dans l’empire Ottoman (1895-

1914), Publication de la Sarbonne, Paris 1977, XX +817. Zikreden Guillen Pierre, "Jacques Thobie, Intérêts et 

impérialisme français dans l'Empire Ottoman (1895-1914)", In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 

27 N°1, Janvier-mars 1980. Aspects de la crise d'Orient 1875-1878. pp. 156; Osmanlı Devleti’nde yabancı sermaye 

yatırımları Düyun-ı Umumiye'nin kurulmasını izleyen yıllarda yaygınlaşmaya başlamış ve bu durum, II. Meşrutiyet 

Dönemi'nde de sürmüştü.  Ayrıca Osmanlı coğrafyasına en fazla yatırım yapan Batı Avrupa ülkeleri ilk zamanlar 

ulaşım başta olmak üzere haberleşme, sanayi, madencilik ve finans gibi sektörlere yönelmişlerdi. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. V. Necla Geyikdağı, Osmanlı Devleti’nde Yabancı Sermaye 1854-1914, Hil Yayınları, İstanbul 2008, s. 96-99 
35 1907 yılında Osmanlı genelinde madenlerde elde edilen gelirler ziraî alanda elde edilen gelirlerin ancak %2’sine 

denk geliyordu. Bkz. Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 1970, s. 283-284. 
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2. Osmanlı Madencilik Sektöründe İşgücü Talebi  

Osmanlı Devleti, geniş ve elverişli topraklara sahip bir devlet olmasına rağmen nüfus 

açısından yetersizlikler yaşadığından Osmanlı vilayetleri, 1914'e kadar Avrupa ve Akdeniz 

dünyasında düşük nüfus yoğunluklarıyla dikkat çekiyordu. Nüfusun düşük düzeyde kalması, 

başta tarım ve sanayi sektörleri olmak üzere ekonominin birçok sektöründe üretimi olumsuz 

etkiliyordu.
36

  

Osmanlı Devleti'nde nüfus yetersizliğinin kendisini en fazla hissettirdiği alanların başında 

işgücü piyasası geliyordu ve toprak bolluğuna karşılık emek kıt bir üretim faktörü olarak kötü 

durumdaydı. Emek faktörünün kıt olmasından dolayı ücret seviyelerinin yüksek olduğu 

görülüyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nde işsizlik olayına değil, işgücü eksikliğine 

rastlanıyordu.
37

 

Osmanlı Devleti'nde işgücü eksikliğine karşı önlemler alarak işgücü piyasasında arzı belli 

şekillerde yönlendirebilen idari birimler, özellikle kamu yararı amacı taşıyan hizmetlerin 

sorunsuz şekilde yerine getirilmesine büyük önem verirdi. Bu kapsamda su kanallarının, büyük 

kamu binalarının, köprülerin, kalelerin yapım ve tamiri ile madencilik, tuzlacılık, ziraat gibi 

önemli sayılan işler için devlet tarafından belli bölgelerden işçi celp edilirdi. Dolayısıyla 

işgücü piyasası büyük ölçüde devlet denetimi altında gerçekleşirdi.
38

 Devletin işgücü 

piyasasını denetlemesi, kıt bir kaynak olan emeği kontrol altında tutma ihtiyacından 

kaynaklanırdı. Bu doğrultuda işgücünü belli bir düzeyde tutabilmek için devlet tarafından 

getirilen teşviklere rağmen işgücü açığı önemli boyutlarda kalmaya devam ederdi. Bunun 

sonucunda bilhassa tarım, madencilik, imalat sanayiî ve inşaat gibi iktisadî sektörlerde işgücü 

açığı yaşanırdı.  

          Osmanlı çalışma hayatında iktisadî faaliyet kollarının ihtiyacı olan işgücü çeşitli 

kaynaklardan sağlanırdı. Bunlar gönüllü olarak işgücü piyasasına emeğini arz eden kadın, 

erkek ve çocuklardan oluşan çalışabilir durumdaki reaya ile birtakım kamu hizmetleri için 

zorunlu çalışmaya tabi tutulan reaya, Osmanlı askerleri, savaşlarda esir alınan düşman 

ülkelerin askerleri, köleler, mahkûmlar yabancı uzmanlar ve yabancı işçiler gibi çok çeşitli 

unsurlardan oluşuyordu.
39

 Yabancılar arasında ise özellikle baltacılık, rençberlik, inşaat 

ameleliği, tarım işçiliği ve madencilik gibi mesleklerde Ermeniler dikkati çekiyordu.
40

  

Osmanlı Devleti’nde çeşitli kaynaklardan temin edilen işgücünün en fazla hissedildiği ve 

devlet açısından da stratejik sektörlerin başında madencilik geliyordu. Madencilik sektöründe 

çeşitli meslek dallarına ihtiyaç hissediliyor ve bunların başında amele-i madenciyan diye tabir 

edilen maden ameleleri bulunuyordu. Ayrıca ustabaşı ve ustalar, kal ağası, piristadlar, 

dolapçılar, iskele sırıkçıları, kütük görevlileri, merkepçiler, çakılcılar ve kömür görevlileri 

(kömürcübaşılar, kelekçiler, kömür ağası ve baltacılar) gibi çeşitli adlar altında işgücü istihdam 

                                                           
36 Donald Quataert, “Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri”, Tanzimat/Değişim Sürecinde Osmanlı 

İmparatorluğu, çev. Fatma Acun, Phoenix Yayınevi, Ankara 2006, s. 452.  
37 Tabakoğlu, a.g.e., s. 298.  
38 Tabakoğlu, a.g.e., s. 299. 
39 Kadir Yıldırım, Osmanlı Çalışma Hayatında İşçi Örgütlenmesi ve ve İşçi Hareketlerinin Gelişimi (1870-1922), 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s. 23. 
40 XIX. Yüzyılda liman şehirlerinden İstanbul'a önemli miktarda Ermeni işçi gelmişti. İstanbul'a gelen Ermeni 

işçiler, başta sanayi ve ticaret sektörlerinde istihdam edilmişlerdi. Bunlar bilhassa XIX. Yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren genellikle Samsun, Trabzon, İskenderun ve Mersin gibi liman kentleri üzerinden buharlı gemilerle 

İstanbul’a gelmişlerdi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Süleyman Uygun, "19. Yüzyılda Anadolu'dan İstanbul'a Olan 

Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri", History Studies, C. 7, S. 4, 2015, s. 137-143. 
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ediliyordu.
41

 Bunlar içerisinde bilhassa baltacılar, birçok alanda olduğu gibi madenlerde de 

önemli yer tutuyordu.
42

 

Osmanlı madenlerinde çeşitli meslek gruplarının istihdamına olanak sağlanmasına 

rağmen işgücü açığı XIX. yüzyılda daha da artmıştı. Özellikle yabancı sermayenin girişi ile 

yabancı şirketlerce birçok madenin keşfedilerek işletmeye açılması, çok sayıda işçiye 

gereksinim duyulmasına neden olmuştu.
43

 Ayrıca bu dönemde Osmanlı denizlerinde yabancı 

kumpanyaların faaliyete geçmesi ticarî, sınaî, ulaşım ve emek alanlarında yeni gelişmeler 

ortaya çıkarmıştı.
44

 Nitekim faaliyete geçen yabancı kumpanyalar sayesinde özellikle İstanbul 

ile Karadeniz liman kentleri arasındaki emtia ve yolcu trafiğinde önemli bir canlılık 

görülmüştü. Ayrıca bu dönemde faal olan yabancı ve yerli kumpanyalar, bölgeler arası işçi 

transferine de katkı sağlamıştı. Özellikle mevsimlik işçiler, kumpanyaların buharlı gemileri 

vasıtasıyla kıyı bölgelerine sevk edilmiş ve sevk edilen bu işçiler, işgücü ihtiyacı hissedilen 

sahile yakın yerlerin emek açığına belli bir oranda cevap vermişti.
45

   

Buharlı gemilerin faaliyete geçmesi bölgeler arasında mevsimlik işçi akımını 

kolaylaştırmış olsa da bu gemilerin yaygınlaşmasıyla özellikle kömür madenine gereksinim 

daha da artmıştı. Bundan dolayı bütün deniz taşıma şirketleri için gerekli olan kömürün belli 

limanlarda depolanıp, vapurlara ikmal edilmesi sağlanmaya çalışılmıştı.
46

 Bu doğrultuda XIX. 

yüzyılın ikinci yarısında bilhassa donanma gemilerinin kömür ihtiyacını karşılamak üzere 

Doğu Akdeniz’de komodorluk mevkiindeki çeşitli noktalarda kömür ambarları 

oluşturulmuştu.
47

 

1829’dan sonra donanmanın artık buharlı gemiler şekline geçmesi ve Tophane, Tersane, 

Darphane ve diğer devlet kurumlarının artan yakıt ihtiyaçları bu sektörde ciddi anlamda işgücü 

                                                           
41 Tızlak, a.g.e., s. 181-220. 
42 Madencilik sektöründe mevsimlik işçiler arasında baltacılar, madenlerin amele işgücü açığına cevap veriyor ve 

bunlar arasında Ermeni kökenliler dikkat çekiyordu. Ermeniler ayrıca rençber olarak Anadolu’nun değişik 

vilayetlerinde tarım sektöründe ehilleşmiş önemli bir işgücü kaynağı vazifesi görmüştü. Bkz. Uygun, s. 137-155;  

Baltacılar, Osmanlı Devleti'nde ordunun sefere giderken dağ, tepe ve ormanların temizlenmesi, ordu için yolların 

uygun hale getirilmesi, çadır kurulması, erzakların taşınması gibi işlerde sefer zamanlarında geri hizmette görev 

yapan önemli bir taifeydi. Ayrıca baltacılar, İstanbul’un fethinden sonra saray baltacıları ve zülüflü baltacılar olmak 

üzere ikiye ayrılmışlardı. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara 1988, s. 432-438; “Teberdârân-ı Sarây-ı Atîk” denilen Eski Saray baltacıları Topkapı Sarayı’ndaki harem ile 

Eski Saray mensuplarının, şehzadelerin ve saray dışındaki sultanların hizmetlerini ve muhafızlıklarını yaparlardı. 

“Teberdârân-ı hâssa” denilen zülüflü baltacılar ise Eski Saray baltacılarından tamamen ayrı bir ocak olup hizmetleri 

de farklıydı. Zülüflü baltacıların birçok görevleri arasında divanhânenin süpürülmesi, açılıp kapanması ve 

muhafazası başta gelirdi. Harem yangınlarını da bunlar söndürürdü. Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdulkadir Özcan, 

“Baltacı”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),C. 5, Ankara 1992, s. 34-36.  
43 Şerife Yorulmaz, Aydın Vilayeti’nde Madenler (1850-1908), (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 1994), s. 256. 

 44 Osmanlı denizlerinde faaliyet gösteren yabancı kumpanyalar arasında Fransızlara ait kumpanyalar hakkında bkz. 

Süleyman Uygun, “Fransız Fraissinet Vapur Kumpanyası (La Compagnıe Fraissinet) ve Osmanlı Limanlarındaki 

Faaliyetleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Bahar 2018, S. 24, s. 97-140; Süleyman Uygun, “Acenta-Konsolos 

(Mesajeri Maritim Kumpanyası Acentası ve Fransız Viskonsolosu) Raporlarına Göre Giresun Limanı 1880-1909", 

 Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S. 12, Temmuz 2015, s. 372-373.  64-394. 
45  Osmanlı coğrafyasında bilhassa Tuna civarında bahar ayları ile birlikte on binlerce metrekare alan üzerinde 

yapılan fuarlardan dolayı Levant ve Karadeniz limanlarından çok sayıda tüccar ve mevsimlik işçi bölgeye akın 

ederdi. Bu ise vapur nakliyat kumpanyaları için önemli bir gelir kalemi oluştururdu. Bkz. Uygun, “Fransız 

Fraissinet Vapur Kumpanyası (La Compagnıe Fraissinet) ve Osmanlı Limanlarındaki Faaliyetleri”, s. 118. 
46 M. Emre Kılıçaslan, “Avusturya Lloyd Vapur Şirketi’nin İstanbul’un Yolcu ve Eşya Taşımacılığındaki Yeri”, 

Büyük İstanbul Tarihi (İktisat, Ulaşım ve Haberleşme), C. 4, İSAM Yayınları 2015, s. 483.  
47 Doğu Akdeniz’deki kömür ambarları İzmir, Girit, Rodos, Selanik, Çanakkale, Midilli, Antalya, Mersin ve Beyrut 

gibi liman kentlerinde yoğunlaşmaktaydı. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ali İhsan Gencer, “Doğu Akdeniz’deki Türk 

Kömür Anbarları”, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, Türkiye Denizciler Sendikası, İstanbul 1986, s. 23-24.  
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açığına neden olmuştu.
48

 Diğer yandan Batılı deniz nakliyat kumpanyaları, vapurlarının yakıt 

ihtiyaçlarını giderebilmek için kömür madeni işletme imtiyazlarını elde etmişti. Bu şirketlere 

ait kömür madenlerinin işletilmesi için de zamanla işgücü açığı ortaya çıkmıştı.
49

  

Madenlerde işgücü açığı, hava koşullarının elverişli olduğu dönemlerde daha çok 

hissediliyordu. Özellikle 21 Mart ile başlayıp Kasım ayına kadar devam eden zaman diliminde 

işgücü ihtiyacı daha da artardı.
50

 Yılın bu yedi aylık döneminde ise asıl yoğunluk rûz-ı hızır (6 

Mayıs) ile başlayıp hava koşularının kötüleşmeye başladığı rûz-ı kasıma kadar devam eder
51

 ve 

özellikle bu dönemde maden üretiminin artırılması ve işgücü ihtiyacına cevap verilmesine 

yönelik çeşitli tedbirler alınırdı. Bunların başında madencilere vergi muafiyetleri sağlanması 

ile madenlerde çalışanların işten ayrılmasının yasaklanması gelirdi.
52

 Ayrıca madenlerde 

çalışma kapsamına yakın coğrafyada ikamet eden ahalinin de dâhil edilmesi, başka bir tedbir 

olarak dikkati çekerdi.
53

 Yine yabancı kumpanyalar tarafından işletilen madenlerin amele ve 

işçi ihtiyacına yönelik ucuz bir işgücü kaynağı olarak Ermenilere müracaat edilmesi, sektörün 

işgücü açığına kısmi de olsa çözüm sağlamaktaydı.
54

  

Osmanlı Devleti'nde madenlerde işgücüne duyulan acil ihtiyaçlar, bazı bölgelerde 

kendisini daha açık şekilde göstermişti. Bunlar içerisinde belki de en önemlisi kömür madeni 

işletilen Zonguldak-Ereğli havzasıydı ki zaten Ereğli civarındaki kömür madenlerin işlenmesi, 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir devlet meselesi hâline gelmiş ve nizamnameler 

hazırlanarak işgücü arzı sıkı şekilde takip edilmişti. Ancak buna rağmen hedeflenen işgücüne 

ulaşılamadığından yeterli işçinin madenlere sevki için zaptiye kullanılmak zorunda bile 

kalınmıştı.
55

 Alınan tüm asayiş önlemlerine rağmen madenlerde çalışma koşullarının oldukça 

yıpratıcı olması, işgücü sorununun asıl kaynağını oluşturmaktaydı. Bu çerçevede çalışma 

süresi genellikle bütün bir günü alabilmekteydi. Ayrıca kent merkezlerinden uzakta bulunan 

madenlerde çalışan işçiler, kişisel gereksinimlerini karşılamakta dahi zorlanabilmekteydiler.
56

  

Osmanlı madenlerinde işgücünü yakından ilgilendiren problemlerden birisi de bazı 

dönemlerde ve yerlerde madenlerin verimli işletilememesiydi ki, bunların başında önemli bir 

maden bölgesi olan Gümüşhane madenleri geliyordu. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

madenin gelirleri düşüp maden işletilemez noktaya gelince de üretim konusunda istikrar 

yakalanamamış ve bunun sonucunda madende çalışan teknik personel ve amele başka 

bölgelere göç etmeye başlamıştı.
57

 Ayrıca 1828- 1829 Osmanlı-Rus Savaşı da Gümüşhane gibi 

önemli bir madende istihdam edilen reayayı olumsuz etkilemiş ve bölgede madencilik yapan 

Gümüşhane Rumlarının önemli bir kısmı savaşın da etkisiyle Giresun gibi liman kentlerine 

yönelmişti.
58

 Devletin maden bölgelerini ıssız bırakmamak adına yaptığı bütün çabalara 

                                                           
48 Ahmet Makal, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 

1997, s. 160. 
49 Uygun, "19. Yüzyılda Anadolu'dan İstanbul'a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri", s. 142. 
50 Murphey, a.g.m., s. 976. 
51 Altınay, a.g.e., s. 39. 
52 Altınay, , a.g.e., s. 18-26. 
53 Hamdi Genç, a.g.t., s. 308.  
54 Uygun, "19. Yüzyılda Anadolu'dan İstanbul'a Olan Mevsimlik Ermeni İşçi Göçleri", s. 142. 
55 Ereğli madenine yönelik hazırlanan bir nizamnameye göre Ereğli civarında yaşayan halk, on iki gün ziraat 

yapıyorsa aynı gün kadar da madenlerde çalışmakla mükellef kılınmıştı. Hamdi Genç, a.g.t., s. 299. 
56 Madenlerde çalışan işçiler, ihtiyaçlarını ocak yakınında açılan bakkallardan sağlamaktaydılar. Bu bakkallar 

çoğunlukla, ocağı işleten şirket tarafından açılmakta, satışların yüksek fiyatlarla yapılması yüzünden işçiler 

ödeyemeyecekleri miktarlarda borçlanmaktadır. Bkz. M. Bülent Varlık, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Madenlerde 

Çalışma Koşulları Üzerine Bir Derleme/Deneme ", Ekonomik Yaklaşım, C. II, 1981, s. 202-203. 
57 Ekinci, “Milas (Mesudiye) Bakır Madeni (1750-1816)”, s. 258. 
58 Giresun’daki gayrimüslim nüfus özellikle 1830’dan sonra önemli oranda artmaya başladı. Bu ise şehirde 

Rumların Müslümanlara göre daha kuvvetli bir şekilde temsil edilmelerine neden oldu. Nüfus defterine göre 1835 
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rağmen bu göçlerle birlikte maden bölgelerinden sahillere doğru bir nüfus hareketi yaşanmış 

ve bu durum, madenlerin işletilmesi ile emek talebini olumsuz etkilemişti.
59

  

Osmanlı Devleti’nde madenlerde çalışanlara vergi muafiyeti, arsa ve arazi tahsisi gibi 

sağlanan çeşitli kolaylıklara rağmen çalışma koşullarının meşakkatli olmasının da etkisiyle 

gönüllü olarak madenlerde çalışacak işgücünün istenilen düzeye ulaşamadı ve bu da devletin 

çalışma mükellefiyetlerini hayata geçirmesine yol açtı.
60

 Osmanlılar döneminde genel anlamda 

ekonomik faaliyet kollarında ve özel olarak da madencilikte başlıca iki istihdam politikasından 

söz etmek gerekmekteydi. Birincisi ve öncelikli olanı, serbest piyasa koşullarında çalışanlar ile 

loncalar etrafında teşkilatlanmış olan gönüllü çalışma politikası. Bunun sağlanamaması hâlinde 

uygulama alanı bulan ikinci istihdam şekli ise zorunlu çalışmaydı.
61

  

Osmanlı Devleti’nde zorunlu çalışma, Tanzimat'a kadar olan dönemde özellikle maden 

işletmeciliğinde ve yoğun emek gerektiren diğer iş kollarında söz konusuydu. Çünkü ücretler 

yüksek bile olsa çalıştırılacak işçi bulmakta güçlük çekildiğinden zorunlu çalıştırma yoluna 

gidilmişti.
62

 Nitekim 1861'de ilk kez Maadin Nizamnamesi tesis edilerek zorunlu çalışmayı 

yasaklayıcı bir hükmün ortaya çıkmasına kadar geçen süre içinde, devlet bünyesinde angarya 

ve zorunlu çalışma kullanılmıştı.
63

 Özellikle madencilik sektöründe XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında savaşların da etkisiyle kömür ihtiyacı hat safhaya ulaşmış olsa da
64

 emek arzının 

yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar, Ereğli gibi kömür madenciliği yapılan bölgelerde 

zorunlu çalışma uygulamasına yol açmıştı. Bilhassa 1867 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi, 

işçileri koruyucu bazı önlemleri desteklemiş olmasına rağmen bir “zorunlu çalışma” düzeni 

kurmuştu. Ayrıca 1861 ve 1869 tarihli Maadin Nizamnameleri de zorunlu çalışmayı 

yasaklayan hükümler içerse de madenlerde zorunlu çalışma, Cumhuriyet Dönemi'ne kadar 

sürmüş ve bu dönemde de bir müddet devam etmiştir.
65

 

Osmanlı madenlerinde farklı işgücü kaynaklarında zorunlu çalışma adı altında 

yararlanılsa da bu çalışmanın ücretsiz olmadığını da belirtmek gerekir. Zorunluluk, çalışılacak 

meslek ve üretim birimiyle çalışma zamanı konusundaydı. Madenlerde çalışma ücretsiz 

şekilde, yani bir angarya biçiminde değil, ücret karşılığında oluyordu.
66

 Ancak Osmanlı 

Devleti'nde diğer sektörlerde olduğu gibi madencilik sektöründe zorunlu çalışma adı altında 

                                                                                                                                                                        
tarihinde Gümüşhane’den göç eden Rum reayası ile birlikte şehir merkezindeki gayrimüslim nüfusun oranı %43’e 

yükseldi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sezai Balcı, Giresun Rumları ve Gayrimüslim Bir Belediye Başkanı: Kaptan Yorgi 

Konstantinidi Paşa,Libra Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 20-31. 
59 İlhan Ekinci, “XIX. Yüzyılın Sonlarında Ordu Kazasında Müslim-Gayrimüslim Nüfusu ve İlişkileri“ 

Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S. 1, Trabzon 2006, s. 63, 66. 
60 Süleyman Özdemir, "Türkiye'de Zorunlu Çalışma Uygulamaları", Sosyal Siyaset Konferansları, Cilt: XXXXII, 

İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Yayınları, 1996, s. 191. 
61 Cevdet Kırpık, Osmanlı Devleti'nde İşçiler ve İşçi Hareketleri (1876-1914), (Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2004) s. 32. 
62 Rahmi Deniz Özbay, 19. Yüzyılda Osmanlıda Devletin Emek İstihdamı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2003).  s. 71. 
63 Angarya; bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret verilmeden yaptırılan işken zorunlu çalışma; aynı şekilde 

zorla yaptırılan bir iştir, fakat maddi karşılığı vardı, az da olsa bir ücret verilmekteydi. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

Özdemir, a.g.m., s. 183-185. 
64 Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşları ve bunun yanında yabancıların Osmanlı 

denizlerindeki ticari faaliyetlerinden dolayı kömür madeni daha önemli hale gelmiş ve liman kentlerinde kömür 

depoları inşa edilmişti. Süleyman Uygun, Osmanlı Sularında Rekabet Mesajeri Maritim Kumpanyası (1851-1914), 

Kitap Yay., İstanbul 2015.  
65 Ahmet Makal, “Zonguldak ve Türkiye Toplumsal Tarihinin Acı Bir Deneyimi Olarak "İş Mükellefiyeti"”, 

Zonguldak Kent Tarihi Bienali Bildiriler Kitabı, İstanbul 2006, s. 69-72, 80-88.  

 66 Yıldırım, a.g.t., 90. 
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ücretli de olsa yeterli işgücü temin edilememesi, alternatif işgücü kaynaklarına müracaat 

edilmesine neden olmuştu.  

Osmanlı madenlerinde bir zorunluluk sonucu başvurulan alternatif işgücü kaynakları 

vardı ve bunlardan birisi savaş esirleriydi. Bilhassa Osmanlı madenlerinde işgücünün bir 

ihtisaslaşma içinde olduğu ve bir kısım usta ve işçinin cevher çıkarımı bir grubun da yüzeydeki 

tesislerde çalıştığı dikkate alındığında bu ihtisaslaşma çerçevesinde savaş esirleri, ihtiyaç 

duyuldukça maden ocaklarında istihdam edilmişlerdir.
67

  

Madenlerde çalışan bir başka grubu ise orduda geri hizmetlerde bulunan askerler 

oluşturmaktadır. Özellikle Anadolu'da yayalar, müsellemler, sipahi grupları ve Balkanlar'daki 

Yörükler ile Tatarlar bunlardan bazılarıdır. Bu gruplar, devletçe öngörülen nöbet sistemine 

göre madencilerin üretimde yetersiz kalmaları veya yaklaşan bir seferberlik anında ocakların 

tam kapasite ile çalıştırılıp, ordunun ihtiyacının karşılanmasında görev almışlardır.
68

 Osmanlı 

Klasik Döneminden beri devam eden bu uygulama, işgücü yetersizliğine karşı başvurulan 

yöntemlerdendi ve 1851-1854 yılları arasında Ereğli Havzası'ndaki bazı kömür ocaklarında 

askerler istihdam edilmişti. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sonrasında da işgücü eksikliği 

dolayısıyla Zonguldak bölgesinde askerlik çağına girenlerden birkaç tertip askere alınmayıp 

kömür ocaklarına gönderilmesi, askerlerin bu sektörde zorunlu olarak kullanılmasının 

göstergelerindendir.
69

 

Osmanlı madenlerinde kullanılan başka bir işgücü kaynağını da köleler oluşturmaktadır. 

Bilhassa Klasik Dönemde Küre madeninde çalışanların büyük çoğunluğunun kölelerden 

oluştuğu ifade edilmektedir.
70

 Devletin köle emeğine müracaat etmesi de bu sektördeki işgücü 

talebini açıkça ortaya koymaktadır.  

Osmanlı madenlerinde başvurulan başka bir işgücü kaynağını da arşiv belgelerinden elde 

edilen bilgilere göre mahkûmlar oluşturmaktadır. Özellikle devlet için önemli ve stratejik 

görülen madencilik sektöründe işgücü ihtiyacına bir çözüm yolu olarak mahkûm emeğine 

zorunlu çalıştırma kapsamında müracaat edilmiş, bilhassa kürek cezası mahkûmlarına 

madencilik sektöründe önemli vazifeler yüklenmiştir.   

3. Osmanlı Devleti'nde İşgücü Kaynağı Olarak Mahkûm Emeği ve Mahkûm 

Emeğinin Hukuki Altyapısı 

Osmanlı Devleti genel olarak iktisadî faaliyet kollarında işgücü yetersizliği yaşıyordu. 

İşgücü yetersizliği, özellikle kamu yararı taşıyan askerîye, tarım, madencilik ve imalat sanayiî 

gibi alanlarda aksaklıklar meydana getirebiliyordu. Bundan dolayı normal koşullarda özellikle 

ordunun işgücü ihtiyacının karşılanamaması, devleti çeşitli önlemler almaya sevk ediyordu ki 

bu da alternatif işgücü kaynaklarına müracaat etme şeklinde kendini gösteriyordu.  

Osmanlı Devleti’nde öncelikler sıralamasının başında ordunun ihtiyaçlarının temini 

gelmekteydi.
71

 Ordunun ihtiyaçları içerisinde ise donanmanın ihtiyaçları önemli bir yer 

tutmaktaydı ve bilhassa Osmanlı Klasik Döneminde donanmanın büyümesi ve sık sık harp 

zamanlarında yeni gemi yapma ve bunların mürettebatını karşılama ihtiyacı, çok geniş bir 

kürekçi mürettebatının bulundurulmasını gerektirmişti. Ancak gönüllü veya birtakım 

vergilerden muafiyet karşılığı veya savaş esirlerinin de ihtiyacı karşılayamaması üzerine 

                                                           
67 Altunbay, a.g.m., s. 795-796. 
68 M. Tayyip Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fâtihân, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Yayınları No: 748, İstanbul 1957, s. 169.  
69 Özdemir, a.g.m., s. 191. 
70 Faroqhi, a.g.e., s. 217. 
71 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2005, s. 61. 
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zorunlu işgücüne tabi tutulanlar içerisinde mahkûmlar, önemli bir işgücü kaynağı olarak 

görülmeye başlamıştı.
72

  

Osmanlı Devleti’nde mahkûmların bir işgücü kaynağı olarak çalıştırılmasının temeli, 

kürek mahkûmiyetlerine dayanmaktaydı ve kürek cezası mahkûmiyetleri de işgücü 

yetersizliğine bir çözüm yolu olarak XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmıştı.
73

 

Osmanlı Devleti'nde ta‘zir tatbikatı içinde, adî suçlular ve reayayı hedef alan hürriyet 

kısıtlayıcı hapsetme cezaları arasında en çok başvurulanı olması itibarıyla kürek cezası 

mahkûmiyetleri, kişinin devlet hizmetinde zorunlu çalıştırılması olarak tanımlanmakta
74

 ve 

kürek cezaları, geçmişten beri gelen bir hukuk sistemine dayanmaktaydı. Buna göre İslâm 

hukukunda yer alan Kur’an, sünnet, icmâ ve kıyası içeren şer’i hukukun yanında, günün 

değişen şartlarına göre İslâm hukukunun devlet başkanına tanıdığı geniş takdir ve düzenleme 

yetkisi ile şekillenen örfî hukuk sistemi, Osmanlı hukuk sisteminin temelini oluşturuyordu.
75

  

Kadıların uygulamalarıyla somutlaşan bu hukuk sistemi suçun yayılmasına engel olmak, 

içtimaî vicdanı ve yapıyı korumak, özelde ise suçu önlemek, suçluyu te’dîb ve ıslah etmek gibi 

amaçları taşımaktadır. Gerek diğer İslâm devletlerinde gerekse Osmanlı Devleti’nde hukuk 

nizamı da bu adalet anlayışına göre suç ve cezalarda bir ayrıma gitmiş, cezalar had, kısas ve 

ta‘zir olarak üç kategoriye ayrılmıştır.
76

 Had ve kısas cezalarının karşılığı Kur’an da 

belirtildiğinden bu cezalar şer’i hukukun alanına girmekte ve hiçbir değişikliğe uğramadan 

şer’i hukuku benimseyen İslâm toplumlarında uygulanmaktadır. Had ve kısas cezası dışında 

kalan, yani naslarla belirlenmemiş olup takdir ve tayini kanun koyucuya bırakılmış bulunan 

cezalar ise ta‘zir adı altında toplanmıştır.
77

 Örfi hukuk içerisindeki ta‘zir cezası ise toplumun 

âdetlerine ve zamanın şartlarına göre değişiklikler arz etmiştir.
78

 

Osmanlı Devleti'nde yapılan yargılama sonucuna göre birçok suç türüne ta‘zir cezası 

verilebiliyordu. Bunlar had ve kısas grubuna girdiği hâlde unsurlarında ve ispat şartlarındaki 

                                                           
72 Uriel Heyd, "Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şeriat", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

çev. Selahaddin Eroğlu. C. XXVI, 1969, s. 650.  
73 "Rodos begine hüküm ki: Anadolı cânibinde emr-i şerîfüm ile ehl-i fesâd teftîş olınup ba‘zı kimesneler ele gelüp 

ehl-i fesâd oldukları sâbit ü zâhir olup sicil olınup sûret-i sicilleri ile Südde-i sa‘âdet'üme gönderilmeğin esâmîsi 

defter olınup Rodos'da küreğe kosılup istihdâm olınmak içün sana gönderildi."  BOA, 3 Numaralı Mühimme Defteri 

966-968/1558-1560, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: I, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 199, 

Hüküm nr. 414, Fî 9 Muharrem sene 967, ayrıca bu defterdeki 113, 300, 708 ve 1576 numaralı hükümler de kürek 

cezalarını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, 3 Numaralı Mühimme Defteri 

966-968/1558-1560, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: I, Ankara 1993; 5 Numaralı Mühimme Defteri'nde kürek 

cezasına yönelik 272, 579, 825 ve 826 numaralarda hükümler bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, 5 

Numaralı Mühimme Defteri 973/1565-1566, Dîvân-ı Humâyûn Sicilleri Dizisi: I, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Yay., Ankara 1993. 

Kürek cezası adı altında mahkûmların donanmada çalıştırılmaya başlamasında XVI. yüzyılın ikinci yarısının 

itibaren Akdeniz'de etkin olan, özellikle Venedik ve İspanya gibi ülkelerin donanma kuvvetlerini artırmaları, ciddi 

anlamda etkili olmuştur. Diğer taraftan İslâm hukukunda kürek cezasının bir yeri bulunmamaktadır. Bkz. Mehmet 

İpşirli, "XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler", İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü 

Dergisi, Sayı 12, Haziran 1982, s. 206, 207.   
74 Gültekin Yıldız, Mapusâne (Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni 1839-1908), Kitabevi Yayınları, 

İstanbul 2012,  s. 30. 
75 Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 84. 
76 Ali Bardakoğlu, “Ceza (Fıkıh)”, DİA, Cilt 7, TDV Yay., Ankara 1993, s. 472-473; Cezalardaki had, kısas ve 

ta‘zir şeklindeki bu ayrım, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan sonra bile değişmeden takip edilen ceza hukuku 

uygulaması olarak dikkati çekmekteydi. Bkz. Ahmet Akgündüz, “Kanunnamelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve 

Şer’î Tahlili”, İslâm Araştırmaları Dergisi (Osmanlı’ya Dair I), XII, Sayı I, Ankara 1999, s. 2.  
77 Bardakoğlu, a.g.m., s. 473; Akgündüz, “Kanunnamelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, s. 3; 

Mehmet Akif Aydın, “Ceza (Osmanlı Ceza Hukuku)”, DİA, Cilt 7, TDV Yay., Ankara 1993, s. 479. 
78 Tuncay Başoğlu, "Ta‘zir", DİA, Cilt 40, TDV Yay., Ankara 2011, s. 200. 
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bir eksiklikten dolayı ta‘zir grubu içinde ele alınan suçlar olup bunların dışında kalpazanlık, 

sahte evrak ve özellikle sahte ferman ve berat tanzimi, kız ve kadın kaçırma, ırza geçme, kadın 

satma, yankesicilik, meskene tecavüz, kundakçılık, görevi kötüye kullanma, vazifesini 

gerektiği gibi yapmama, bulunmuş malı alma ta‘zir cezasını gerektiren suçların başında 

geliyordu.
79

 Ayrıca hakaret, tehdit, yaralama, yalancı şahitlik ve ağaç kesme gibi suçların da 

ta‘zir grubu içerisinde değerlendirildiği görülürdü.
80

 Bahsedilen bu suçlara kısas, el kesme, 

dayak, recm, asmak gibi cezaların yanı sıra ölüm, hapis, çeşitli para cezaları, yüzü karalama, 

sakalı kesme, dağlama, belli organları kesme, sürgün ve siyaseten katl ve küreğe mahkûm 

etme gibi cezalar verilirdi.
81

  

Osmanlı Devleti’nde en fazla dikkati çeken cezaların başında ta‘zir grubu içerisinde 

değerlendirilebilecek kürek cezasına çeşitli şekiller altında hükmediliyordu. Bunlardan 

birincisi, suçun kanuni cezası olarak doğrudan verilmesi; ikincisi, faile başka bir cezanın 

hükmedilmesine rağmen cezasının küreğe çevrilmesiydi. Cezanın küreğe çevrilmesi iki şekilde 

tezahür ediyordu: Suçlu ya daha hafif bir ceza ile cezalandırılmışken bu esnada yeni bir suç 

işlediği için cezası daha ağır bir ceza olan küreğe dönüştürülüyor ya da idam gibi daha ağır bir 

ceza ile cezalandırılmasına rağmen cezası bir alt düzeydeki küreğe çevriliyordu.
82

 

Osmanlı Devleti’nde geçmişten beri cezaların küreğe çevrilmesinin temel nedeni 

donanmada kürekçilere ihtiyaç duyulmasıydı. Donanmada istihdam edilen mahkûmlar ise 

Tersane-i Amire' de toplanmaktaydı. Kürek mahkûmlarının toplandığı bir yer olmasıyla bir 

işgücü tedarik merkezi olarak dikkati çeken Tersane-i Amire, yelkenli gemiler ve devamında 

buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla işgücü açısından XIX. yüzyılın ortalarında önemini 

kaybetmesi gerekirken aksine, bir ceza infaz mekânı olarak daha da önemli hâle gelmişti.
83

 

Nitekim bu dönemde arşiv belgelerinden elde edilen bulgulara göre özellikle XIX. yüzyıl 

ortalarında kürek cezası mahkûmiyetlerinde ciddi artışlar yaşanmış ve mekânın 

kalabalıklaşmasından dolayı cezalar, önce donanma hapishanesinde yerine getirilmiş, daha 

sonra da ihtiyaç hissedilen kamu yararı amacı taşıyan iş kollarında çalıştırılmak suretiyle 

tamamlanmaya çalışılmıştır.
84

  

Tanzimat Döneminde kürek cezası artışlarında, ceza kanunlarının da önemli etkisi olmuş 

ve Tanzimat’la birlikte 1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunlarında işgücü temin biçimi 

olarak kürek cezası daha ayrıntılı şekilde düzenlenmişti.
85

 Nitekim Tanzimat'tan hemen sonra 

yürürlüğe giren 1840 (1256) tarihli ceza kanunnamesinde zikredilen suçlara verilen ta‘zir 

                                                           
79 Aydın, “Ceza (Osmanlı Ceza Hukuku)”, s. 480. 
80 BOA, Meclis-i Vâlâ (MVL), nr. 57/69, 08 Mart 1848 (02/R/1264). 
81 Ta‘zir cezaları arasında siyaset cezasının özel bir yeri vardı. Bu ceza esas itibarıyla padişah ve onun vekili olan 

sadrazam tarafından takdir edilmekteydi. Bkz. Aydın, “Ceza (Osmanlı Ceza Hukuku)”, s. 480; Örneğin Mısır parası 

üzerinden kalpazanlık yapan Mustafa ile Mısır parasına benzer para keserek sahtecilik yapan Zotri ve Manyos 

hakkında padişah tarafından siyaseten idam cezası kararı verilmişti. Bkz. BOA, Hatt-ı Hümayûn (HAT),  nr. 

564/27644, 14 Ağustos 1825 (29/Z/1240). 
82 Ahmet Kılınç, “Osmanlı Devleti’nde Kürek Cezasının Hukuki Tahlili”, Belleten, Cilt LXXIX, Sayı 285, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Ağustos 2015, s. 545. 
83 Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde vaz-ı kürek mahkûmiyetleri Bâbıâli Evrak Odası Ayniyat Defterleri 

katalogunda 624-628 arasında yer almakta ve bu defterler, Hicri 1261-1276 yılları arasını kapsamaktadır. Ayrıntılı 

bilgi için bkz. BOA, Bâbıâli Evrak Odası Ayniyat Defteri (BEO AYN.d), nr. 624, 15 Temmuz 1854 (19/L/1270); 

BOA, BEO AYN.d, nr. 625, 02 Ağustos 1859 (03/M/1276); BOA, A.MKT, nr. 89/59, 13 Temmuz 1847 (29/B/1263). 
84 BOA, BEO AYN.d, nr. 624, 15 Temmuz 1854 (19/L/1270);  BOA, A.MKT, nr. 97/50, 06 Ekim 1847 (25/L/1263); 

BOA, Sadaret Müteferrik Evrakı (A.M), nr. 4/15, 30 Mayıs 1847 (14/C/1263); BOA, Sadaret Meclis-i Vâlâ 

(A.MKT.MVL), nr. 95/19, 29 Ocak 1858 (13/C/1274). 
85 Halil Cin, "Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usulleri", 150. Yılında Tanzimat, Dizi No VII, 

S. 142, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 19. 
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cezaları arasında kürek cezası yer almaktaydı.
86

 Ayrıca Tanzimat sürecinde mahkûm 

istihdamını ve kürek cezasını arttıran başka bir düzenlemenin de 1851 (1267)  tarihli ceza 

kanunnamesi olduğu görülüyordu.
87

  

Tanzimat sürecindeki en önemli ceza kanunlarından birisi de 1858 (1274) tarihli ceza 

kanunnamesiydi. Bu kanunun 19. maddesi kürek cezasını: "Kürek, ayaklarında demir olduğu 

hâlde, hidemât-ı şâkkada (taş taşımak, toprak kazmak, maden çıkarmak gibi ağır işlerde 

çalışmak) kullanılmaktır..." şeklinde tarif etmiş, kanun bu cezayı müebbet (m.20) ve muvakkat 

olarak (m.21) ikiye ayırmış, muvakkat küreğin süresini 3-15 sene olarak belirlemişti.
88

 Ayrıca 

bu kanunla kürek cezası, kalebentlik ve hapis cezaları hürriyeti bağlayıcı ceza olarak kabul 

edilmiş ve cinayet, idam, teşhirli müebbet ve geçici kürek, müebbet sürgün ve medeni 

haklardan mahrumiyetler ağır cezalar içerisinde değerlendirilmişti.
89

 

Tanzimat Dönemi mahkûm istihdamında ceza kanunlarının önemli etkisi olmuştu. 

Nitekim 1840, 1851 ve 1858 ceza kanunlarında yerini alan kürek cezaları, artık ta‘zir 

cezalarını gerektiren suçların dışında birçok suç grubuna verilmeye başlanmıştı. Bu dönemle 

had ve kısas kapsamında değerlendirilen hırsızlık, gasp ve yol kesme gibi had suçları ile 

özellikle kısas gerektiren adam öldürme suçları da kürek cezası kapsamına girmişti.
90

 Kanunda 

yer alan bu ibareler, kürek cezası mahkûmiyetlerinin yaygınlaşmasına açıkça etki yapmıştı. 

Osmanlı Devleti’nde kürek mahkûmiyetlerinin 1860'lardan itibaren artması, doğal olarak 

dikkatlerin kamu yararına çalışma cezalarına yönelmesine neden olmuştu. Bilhassa kürek 

cezasının kanunlarda ayrıntılarıyla belirlenmesinden sonra bu uygulamaya daha sık müracaat 

edilmesi, mahkûmların istihdamı noktasında kalıcı çözümler bulunmasını gerekli hâle 

getirmişti.
91

 Bu kapsamda 1864 yılında alınan başlıca kararlar şöyleydi: “5 seneye kadar hapis 

cezası almış olanların bağlı olduğu eyalet merkezindeki hapishaneye gönderilmesi ve buradaki 

kamu işlerinde yeri geldiğinde istihdam edilmesi, 5 seneden fazla ceza almış olanların ceza 

sürelerinin üçte ikisini tamamlayanların tahliye edilmesi ve çalışma hayatına bir an önce 

başlaması, Tersane-i Amire’de bulunan mahkûmların maden ocağı bulunan bölgelere sevk 

edilmesi” şeklinde sıralanmaktaydı.
92

 Alınan kararlar, merkezde kürek mahkûmu 

yoğunlaşmasını önleyip taşrada yaşanan güvenlik sorunlarına çözüm getirmek ve kürek 

cezaları ile diğer cezaların taşrada ihtiyaç doğrultusunda planlı şekilde yerine getirilmesini 

sağlamaya çalışmaktaydı. Kararlardan sonra artık, taşrada kürek cezasına mahkûm olanlar 

Tersane-i Amire’ye gönderilmeyerek mahallindeki kürek merkezlerine sevk edilmekte ve 

                                                           
86 Akgündüz, “Kanunnamelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, s. 15. 
87 Tahir Taner, "Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku", Tanzimat I, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1999, s. 

228. 
88 Mustafa Avcı, "Osmanlı Uygulamasında İnfazı Özellik Gösteren Hapis Türleri: Kalebentlik, Kürek ve 

Prangabentlik", Yeni Türkiye, S. 45, Mayıs-Haziran 2002, s. 142-143.  
89 Ahmet Akgündüz, "1274-1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunnamesinin Hukuki Kaynakları Tatbik Şekli ve Men'i 

İrtikâb Kanunnamesi", Belleten, Cilt 51,  Sayı 199, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987, s. 166; Ayrıca, 

Taner, a.g.m., s. 231. 
90 BOA, İradeler Meclis-i Vâlâ (İ.MVL), nr. 7/104, 04 Ağustos 1840 (05/C/1256); BOA, A.MKT.MVL, nr. 12/21, 15 

Aralık 1848 (19/M/1265); BOA, Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM), nr. 3/94, 04 Nisan 1848 

(29/R/1264); Ayrıca eşkıyalık, yol kesme gibi hadiselere karışmış olanların yedi yıl kürek cezasına ve ceza infaz 

edildikten sonra da münasip başka bölgelere iskan edilmeleri kararına varılmaktaydı. Bkz. BOA, Sadaret Amedi 

Kalemi Evrakı (A.MKT.AMD), nr. 28/37, 03 Ocak 1851 (29/S/1267); Diğer taraftan XIX. yüzyılda diyeti alınmak ve 

mağdurlara ödenmek suretiyle kısas cezalarının küreğe çevrilmesi, bir ceza infaz usulü hâline gelmişti. Bkz. BOA, 

A.MKT.MVL, nr. 55/88, 01 Eylül 1852 (16/Za/1268);  BOA, A.MKT.MVL, nr. 56/19, 07 Eylül 1852 (22/Za/1268). 
91 BOA, MVL, nr. 850/8,  14 Ağustos 1862 (17/S/1279). 
92 Yıldız, a.g.e., s. 260-261. 
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buradan da bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda devletin belirlediği yerlerde kamuya yararlı 

işlerde istihdam edilmekteydiler.
93

 

Osmanlı Devleti'nde işgücü açığına mahkûm istihdamı çerçevesinde cevap veren başka 

bir uygulama da 1851 (1267)  tarihli ceza kanunnamesinde yer alan pranga cezasıydı. Kürek 

cezasına göre daha hafif suçlara verilen pranga cezası, kamu yararı amacı taşıyan birçok 

işkoluna olumlu katkı sağlamaktaydı.
94

 Pranga cezasına bu kanuna dayanarak doğrudan 

hükmedilmesinin yanı sıra kürek cezasına mahkûm edilenlerin de ayaklarına pranga takılması, 

bir nevi cezalarının prangaya dönüştürülmesi, işgücü gereksinimi fazla olan ağır iş kollarının 

işgücü sorununa çözüm getirmeye yönelikti.
95

  

Mahkûm istihdamını arttırmasıyla dikkati çeken başta kürek ve sonrasında pranga 

cezalarında XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan artış, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar devam 

etmişti. Ayrıca bu dönemde Hicri 1327, 1330 ve 1341 yıllarında çıkarılan kanunlarla yapılan 

değişiklikler esaslı olmuştu.
96

 Tanzimat sonrasında başlayan bütün bu eklemelerle birlikte 

ta‘zir cezalarının devletin ve toplumun ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi, alternatif işgücü 

kaynakları olan mahkûmların daha planlı ve daha sık şekilde kamu yararı amacı taşıyan işlerde 

istihdam edilmesine olanak sağlamıştı. Böylelikle yasal zemine kavuşan mahkûm istihdamı 

meselesi, yoğun emek gerektiren madencilik sektöründe önem rol oynamaya başlamıştı. 

4. Osmanlı Madenlerinde Mahkûm Emeği 

4.1. Mahkûmların Madenlerde İstihdam Edilme Süreci 

Osmanlı madencilik sektöründe farklı alanlarda işgücü temin edilmekte ve bunlardan 

birini de mahkûmlar oluşturmaktaydı. Mahkûmların zorunlu çalışma kapsamında madenlerde 

istihdam edilmesi, acil ve önemli bir ihtiyaçtan kaynaklanıyordu. Çünkü XIX. yüzyılda 

Avrupa'da başlayan çeşitli teknik gelişmeler ve sanayileşme hadiseleri, Osmanlı Devleti’nde 

madenlerin daha yüksek kapasitede işletilmesini ve yeni madenlerin üretime açılmasını gerekli 

kılıyordu. Maden üretiminin arttırılmasının yolu da yeni işgücü kaynaklarının devreye 

sokulmasıyla mümkündü. Tanzimat'la birlikte ceza kanunlarında düzenlemeler yapılması da 

sektörün işgücü sorununa belli ölçüde bir çözüm yolu olarak dikkati çekiyordu.  

Tanzimat Dönemi'yle birlikte madenlerde zorunlu çalışma kapsamında mahkûmların 

istihdam edilmesi, hem bu sektörün işgücü sorununa çözüm getirmeye çalışıyor hem de 

toplumun adalete güvenine katkı sağlıyordu. Bunun farkında olan devlet idaresinin adlî ve 

idarî organları, mahkûmları devlet için stratejik görülen maden ocaklarında çalıştırmaya 

yönelik kararlar alıp, alınan kararları uyguluyorlardı.
97

 

Mahkûmların madenlerde istihdamını arttıran düzenlemeler, Tanzimat Dönemi ceza 

kanunlarında özellikle kürek cezasını arttıran düzenlemelerle kendini gösteriyordu. Nitekim 

adlî makamlar tarafından yapılan yargılama sonucuna göre adam öldürme, gasp, hırsızlık gibi 

ağır cezayı gerektiren suçları işlemiş mahkûmlara kürek cezası veriliyor ve bu ceza, devlet için 

önemli olan ancak ağır iş koşullarından dolayı işçilerin pek de çalışmak istemediği bir alan 

olan madenlerde çalışma cezasına çevriliyordu.
98

 Bunun yanı sıra madenlerde zorunlu çalışma 

cezasına tabi tutulanlar arasında sadece kürek cezasına çarptırılanlar bulunmuyordu. Kürek 

mahkûmlarının yetersiz kaldığı zamanlarda ihtiyaçlar doğrultusunda kürek cezasından daha 

                                                           
93 BOA, MVL, nr. 872/1, 03 Ekim 1865 (12/Ca/1282); BOA, MVL, nr. 741/44, 03 Ağustos 1865 (10/Ra/1282). 
94 Taner, a.g.m., s. 228-229; BOA, MVL, nr. 609/60, 23 Nisan 1861 (12/L/1277). 
95 BOA, Meclis-i Vâlâ (MVL), nr. 502/28, 19 Ağustos 1866 (07/R/1283). 
96 Akgündüz, “Kanunnamelerdeki Ceza Hukuku Hükümleri ve Şer’î Tahlili”, s. 16. 
97 BOA, MVL., nr. 605/76, 19 Nisan 1861 (08/L/1277); BOA, DH.MKT, nr. 1480/28, 25 Ocak 1888 (11/Ca/1305). 
98 BOA, İ.MVL., nr. 604/79, 16 Nisan 1860 (25/N/1276). 
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hafif sayılabilecek pranga cezasına ve hatta kalebent cezasına mahkûm edilenlerin de bu 

dönemde madenlerde çalışma cezasına tabi tutulduğu görülüyordu.
99

 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında başta kürek olmak üzere bazen de pranga ve kalebent 

cezası mahkûmlarına madenlerde istihdam kararı alınırken, XX. yüzyılın başlarına 

gelindiğinde serseri nizamnamesinin hayata geçirilmesiyle birlikte serserilikten hüküm 

alanlardan da bazen madenlerde çalışma cezasına tabi tutulanlar bulunabiliyordu. Ancak 

serseri mahkûmlar, kürek mahkûmları gibi planlı şekilde madenlerde istihdam edilmekten 

ziyade her bölgenin kendi şartlarına göre çalışma cezasına tabi tutulmuşlardı. Çünkü 

serserilikten mahkûm olanların çalışma düzenleri ve herhangi bir çalışma disiplinleri olmadığı 

için bunlardan yeterince verim alınamamıştı ve dolayısıyla serserilerin madenlerde istihdamı, 

zorunlu haller dışında çok arzu edilen bir durum değildi.
100

  

Mahkûmların madenlerde istihdam edilmesinde önemli bir mesele de bunların 

imparatorluğun uzak bölgelerine örneğin Ergani gibi maden ocaklarının bulunduğu merkezlere 

nakilleriydi. Devletin görevi, ihtiyaç duyulan bölgelere bunları sorunsuz şekilde ulaştırmaktı. 

Bu esnada hem mahkûmların güvenli şekilde nakledilmesine hem de yolculuk boyunca 

iaşelerinin sorunsuz şekilde sağlanmasına ehemmiyet gösterilirdi.
101

  

Devletin organizasyonu çerçevesinde kürek hapishanesine ulaştırılan mahkûmlar, 

cezalarının kalan sürelerini belirlenen kürek mahalline bağlı madenlerde çalışarak yerine 

getirmekle mükelleftiler. Mahkûmların çalışma mükellefiyetinin yanında devletin ilgili 

organlarının da bu süreçte bazı görevleri vardı. Bunlar; mahkûmların iş mahalline ulaşmaları, 

gözetmenler eşliğinde bir nizam çerçevesinde çalışmaları, iaşeleri, iş bitiminde veya gün 

sonunda tekrar hapishanelere dönmelerinin sağlaması şeklinde sıralanırdı. Devletin zaptiye 

birimi ile cezaevi idaresine tevdi edilen bu görevler, bir koordinasyon içerisinde yerine 

getirilmeye çalışılırdı.
102

 

4.2. Madenlerde İstihdam Edilen Mahkûmların Çalışma Koşulları  

Osmanlı Devleti'nde kamu yararı amacı taşıyan madencilik işlerinde istihdam edilen 

mahkûmlar, devlet yetkililerinin gözetimi altında ayaklarına pranga takılarak maden 

ocaklarında çalışmaya tabi tutulurlardı.
103

 Başta kürek cezası mahkûmlarına uygulanan bu 

yaptırım, işgücü yetersizliği nedeniyle zamanla, daha düşük bir ceza yaptırımı olan pranga 

cezasına hükmedilen mahkûmlara da uygulanmıştı.
104

 

Osmanlı Devleti'nde kamu yararı amacı taşıyan işlerde zorunlu çalışma adı altında 

emeklerinden istifade edilen kürek ve pranga cezası mahkûmlarına yaptıkları iş karşılığında bir 

ücret takdir edilir ve bu ücret, normal işçilere göre daha düşük düzeyde kalırdı.
105

 Takdir 

edilen ücret, önceleri mahkûmlara yapılan masraflara karşılık hükümet tarafından alınırdı.
106

 

                                                           
99 BOA. İ.MVL, nr. 609/60, 03 Mayıs 1861 (22/L/1277); BOA, Zabtiye (ZB), nr. 419/69, 24 Ocak 1897 (20/Ş/1314). 
100 BOA, Dâhiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi (DH.MUİ), nr. 20/6, 23 Mart 1910 (11/Ra/1328); 1909 tarihli 

"Serseri ve Mazanne-i Sû Eşhas Hakkında Kanun” hakkında ayrıntılı bilgi için bkz Nadir Özbek, "İkinci Meşrutiyet 

İstanbul'unda Serseriler ve Dilenciler,” Toplumsal Tarih, C. 11, S. 64, Nisan 1999. ss. 34-43. 
101 BOA. İ.MVL, nr. 610/3, 28 Nisan 1861 (17/L/1277); BOA, İ. DH, nr. 1024/80732, 19 Haziran 1887 (27/N/1304). 
102 BOA, Dâhiliye Mebani-i Emiriye Hapishaneler Müdüriyeti (DH. MB. HPS), nr. 109/8, 14 Ocak 1919 

(11/R/1337); BOA, DH.MB.HPS, nr. 102/13, 09 Kasım 1918 (04/S/1337). 
103 BOA, A.MKT.MHM, nr.  304/21, 26 Haziran 1864 (21/M/1281). 
104 BOA, MVL, nr. 609/60, 23 Nisan 1861 (12/L/1277). 
105 1915 yılında kamu yararı amacı taşıyan bir inşaat işinde sivil işçilerden rençberler 10-13, ırgat başları 15, bekçi 

8, ambar memuru 12, duvarcı 18-27, lağımcı 18-20, inşaat kâtibi 18 ve inşaat memuru 40 kuruş günlük ücret 

almaktayken çalıştırılan 33 mahkûmun tamamı amele olarak kaydedilmiş ve günlük 3,5’er kuruşla istihdam 

edilmişlerdi. Yıldırım, a.g.t., s. 68. 
106 Mustafa Avcı, Osmanlı Ceza Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, Konya 2010, s. 400. 



 
 
 
    

                                                                                                                                                                                             Kaya GÖKTEPE 

 
Journal of History Studies 

 
71 

 

Volume 10 
Issue 5 
August 
2018 

 
 
 

 
 

Sonraları ise Fransız ceza kanunlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak ücretlerin 

suçlulara verilmesi yolunda bir kanaat hâsıl olmuştu. Ancak mahkûmların emekleri 

karşılığında hak etmiş oldukları ücretler, mahkûmiyet süreleri devam ederken 

verilmemekteydi. Hapishanenin rahat yaşanılan bir yere çevrilmemesi için hak edilen ücretler 

tahliye sırasında ödenmekteydi.
107

  

Osmanlı madenlerinde çalışma cezasına tabi tutulan mahkûmlara amele adı altında bir 

ücret takdir edilmesine rağmen çalışma koşulları ağır sayılabilecek düzeydeydi. Bu ağır 

çalışma koşulları, mahkûmlara kötü muameleden ziyade madencilik sektörünün iş 

koşullarından kaynaklanıyordu. Çünkü mahkûmlar, amele olarak madencilik sektörünün taş 

kırma, maden taşıma gibi ağır işlerini yerine getiriyorlardı. Devlet de bu işin ağırlığının 

bilincinde hareket ederek, örneğin 15 yıl kürek cezası alan bir mahkûmun normal uygulamaya 

göre iyi halli davranıyorsa 2/3’ünü yani 10 yılını tamamladıktan sonra tahliyesini sağlarken, 

madende çalışan bir mahkûmun ceza süresinin 1/3'nü yani 5 yılını madende bilfiil çalışarak 

geçirmesi veya ağır sağlık sorunları yaşaması halinde kalan cezasını affedebiliyordu.
108

 

Devletin bu hassasiyetinin farkında olan mahkûmlar, sık aralıklarla sağlık sorunları ve 

hapishanede iyi halli davrandıkları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuyorlardı.
109

 Ayrıca 

dinî günler, padişahın tahta geçişinin yıl dönümü veya padişahın önemli bir yurt dışı ziyareti 

anısına cezalarının affedilmesi için mahkûmların, padişaha arzuhaller yazdıkları görülürdü. Bu 

duruma örnek teşkil etmesi açısından Ergani maden hapishanesinde kürek cezasını yerine 

getiren bir kısım mahkûm (107 mahkûm), 1867 senesinde padişaha toplu halde dilekçe yazarak 

Paris ve Londra ziyaretleri anısına affedilme talebinde bulunmuşlardı.
110

 Mahkûmların çeşitli 

gerekçelerle ağır iş koşullarından dolayı affedilme taleplerine karşı her talebe olumlu cevap 

verilmiyor, gerekçeleri ayrıntılı şekilde değerlendirilerek bir karara varılıyordu.  

XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren madenlerde çalışan özellikle cinayet gibi ağır 

cezayı gerektiren suçlular açısından madende bilfiil çalışmak, hapishanede atıl halde süre 

tamamlamaya göre arzu edilen bir durum değildi. Ancak devlet, mahkûmların işlemiş olduğu 

suçtan dolayı cezasını çalışarak kamuya geri ödemesini sağlamak ve tekrar suça tevessül 

etmemesi için onları çalıştırmaya özen gösteriyordu.
111

 Bu doğrultuda hapishaneden maden 

bölgesine ulaştırılan kürek mahkûmlarının ayaklarına pranga takılmak suretiyle madende 

çalışan diğer işçilerden ayrı ve toplu şekilde çalıştırılmasına gayret ediliyordu. Böylece 

                                                           
107 Ahmet Gökcen, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987), s. 56. 
108 Katl maddesinden dolayı on beş sene müddetle kürek cezası ile mahkûmen beş seneden beri Maden 

Hapishanesi'nde mahbus olan Zülfikar bin Halid'in afvı hakkında bkz. BOA, İradeler Adliye ve Mezahib (İ.AZN), 

nr. 31/2, 11 Mayıs 1899 (30/Z/1316); BOA, İ.AZN, nr. 100/15, 08 Nisan 1911(08/R/1329); BOA, A.MKT.MVL, 

nr.144/62, 16 Ekim 1861(11/R/1278); BOA, İ.MVL, 483/21907, 26 Mart 1863 (05/L/1279); BOA, DH.MB.HPS, nr. 

35/61, 19 Ekim 1918 (13/M/1337). 
109 BOA, DH.MKT, nr. 1161/23, 04 Mart 1907 (19/M/1325); BOA, Dâhiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiyye 

Müdîriyeti (DH.EUM.EMN), nr. 117/7, 03 Eylül 1914 (12/L/1332). 
110 “Beyâna hüccet olmadığı üzre her birimiz bir diyârdan ve çoluk çocuk sâhibleri olarak ber-muktezâ-yı kaza ve 

kader mürtekib olduklarımız cibayetinden dolayı Mâden Tersânesinde mahkûm-ı ceza bulunduklarımız halde 

vâcibe-i  zimmet ubudiyetimiz  olan duâ-yı ıstıdame-i  eyyâm-ı ömr ve şevkete cenab-ı tâcdâri  beş vakitte evrâd ve 

ezkârımız bulunmuştur şu aralık veliyyü’n-nimet bi-minnetimizden en’ni’metü âlem-i pâdişahımız efendimiz 

hazretlerinin Paris ve Londra tarafları seyâhat-ı hümâyun-ı şeref vukûunda kulları gibi mücriminin  deryâ-yı âfv ve 

merhametten birer hisse alageldiği kerem ve sürûr-ı dehri görmüş inbası cinsimizden işitilmiş olduğuna ve pâdişah-ı 

mâdelet penâh efendimiz hazretlerinin maü’l-hayât-ı merhamet ve adaleti ise cümle üzerinde cârî olduğu ve bâb-ı 

âfv ve merhamet istirhâmı …” bkz.  BOA, MVL, nr. 739/39, Ağustos 1867 (Rebiül-ahir/1284). 
111 BOA, Sadaret Kalemi Nezaret ve Deva'ir Evrakı (A.MKT.NZD), nr. 80/29, 07 Haziran 1853 (29/Ş/1269); BOA, 

MVL, nr. 502/28, 19 Ağustos 1866 (07/R/1283); BOA, Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.ŞFR), nr. 227/128, 24 

Temmuz 1896 (13/S/1314). 
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mahkûmların hem firarlarının hem de madende çalışan diğer amelelerle ilişki kurarak iş 

ortamını ve üretimi olumsuz etkilemelerinin önüne geçilmeye çalışılıyordu.
112

  

Osmanlı Devleti'nde madenlerde üretimin aksamaması için dikkat edilen hususlardan 

birisi de madenlerin güvenliği meselesiydi. Bunun için maden bölgelerinde eşkiyalık, hırsızlık 

ve firar gibi hadiselere karşı maden eminine bağlı serdivangan, başbuğ, madenci bölükbaşısı, 

serdar, delilbaşı, tüfekçibaşı ve kışlakçı adı altında görevliler istihdam ediliyordu.
113

 Ayrıca 

mahkûm istihdamına olanak sağlanan madenlerde inzibat kuvvetleri de maden bölgesinin 

güvenliğini sağlamaya çalışıyordu.
114

 Yine mahkûmların belli bir düzen içerisinde çalışmasına 

yönelik mahkûmlara refakat etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışma esaslarına 

uymalarını sağlamak için gardiyan görevlendiriliyordu.
115

  

Osmanlı madenlerinde mahkûmların kurallar çerçevesinde çalışması için ileri derecede 

güvenlik önlemleri alınmasına ve Sadaret Makamı tarafından taşradaki yetkililer sık aralıklarla 

uyarılmasına rağmen, ağır fiziki çalışma koşullardan dolayı nadiren de olsa firar hadiseleri 

yaşanabiliyordu. Bütün önlemlere rağmen madende çalışmamak için firar eden mahkûmlar, 

yakalanmaları halinde memleketlerinden oldukça uzak bölgelere sürgüne gönderiliyor ve bu da 

toplumun adalete güvenine katkı sağlıyordu.
116

 

4.3. Mahkûmların İstihdam Edildiği Maden Bölgeleri   

Osmanlı Devleti'nin geniş topraklarında farklı türlerde maden cevheri bulunuyor ve 

bulunan bu madenlerin işletilmesi için işgücü kaynağı olarak mahkûmlara ihtiyaç 

hissediliyordu. Osmanlı coğrafyasında mahkûmlar, kürek mahkûmiyetleri adı altında 

imparatorluğun belli bölgelerindeki maden ocaklarında istihdam ediliyordu. Bu kapsamda 

mahkûmların madenlerde istihdamının yaygınlaştığı XIX. yüzyılda mahkûmların istihdam 

edildiği madenlerin başında Ergani madenleri geliyordu.
117

  

Osmanlı coğrafyasında Ergani madeni kadar olmasa da özellikle kürek mahkûmların 

çalıştırıldığı diğer bölgelerdeki madenler de bulunuyordu. Bunlar arasında imparatorluğun bir 

sürgün yeri olarak dikkati çeken Trablusgarp'a bağlı Fizan geliyordu.
118

 Bunun dışında yaygın 

olmasa da Marmara'nın güney taraflarındaki madenlerde çalışmak üzere Erdek'e kürek 

mahkûmları gönderilebiliyordu.
119

   

XIX. Yüzyılda Osmanlı kömür madenciliğin merkezi olarak kabul edilen Zonguldak 

Ereğli havzasındaki kömür madenlerine bakıldığında ise mahkûmların burada pek tercih 

                                                           
112 BOA, BEO AYN.d, nr. 624, 15 Temmuz 1854 (19/L/1270); BOA, A.MKT.MHM, nr.  304/21, 26 Haziran 1864 

(21/M /1281). 
113 Tızlak, a.g.e., s. 153-156.  
114 BOA, DH. İD, nr. 27/22, 12 Nisan 1912 (24/R/1330). 
115 BOA, İradeler Şuray-ı Devlet (İ. ŞD), nr. 65/3810, 21 Kasım 1882 (10/M/1300); XX. yüzyılın başlarında maden 

hapishanesinde gardiyan eksikliği hissedilmiş ve gardiyan sayısının arttırılması talep edilmişti. Bkz. BOA. DH. 

MKT, nr. 2540/61, 22 Haziran 1901 (05/Ra/1319). 
116 BOA, DH.MKT, nr. 1570/105, 03 Aralık 1888 (29/Ra/1306); Ergani madeninde kürek cezası kapsamında 

çalıştırılan Ustrumca kazası ahalisinden Ligor veled-i Hristo madende firar ettikten sonra yakalanmış ve Selanik 

Divan-ı Harbi tarafından yargılanıp Akka'ya sürgün edilmişti. Bkz. BOA, DH.MKT, nr. 1580/28, 01 Aralık 1888 

(27/Ra/1306); BOA, DH.MB..HPS, nr. 102/8, 03 Haziran 1917 (12/Ş/1335). 
117 BOA, MVL, nr. 612/45-1, 19 Ocak 1862 (18/B/1278); BOA, MVL, nr. 739/39, Ağustos 1867 (Rebiül-ahir/1284); 

BOA, A.MKT.MVL. nr. 144/62, 10 Ekim 1861 (05/R/1278). 
118 BOA, DH. MKT, nr. 1647/73, 12 Ağustos 1889 (15/Z/1306); BOA, DH. MKT, nr. 1647/105, 16 Aralık 1888 

(12/R/1306). 
119 Midilli’de katır çaldıkları için kürek cezasına hükmedilen Topal Yorgi, Hayreddin ve Muharrem adlı şahısların 

cezalarını çekmek üzere Erdek ve Ergani madenlerine gönderilmeleri hakkında bkz. BOA, DH.MKT, nr. 1480/28, 

25 Ocak 1888 (11/Ca/1305). 
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edilmediği görülmektedir. Bunun yerine Ereğli bölge halkının çalışma mükellefiyetine tabi 

tutulması, yabancı işçiler ve askerler gibi farklı işgücü kaynaklarına müracaat edilerek işgücü 

temin edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.
120

 Nitekim bazı arşiv belgelerine göre Ereğli'ye 

yakın bölgelerde kürek cezasına hükmedilen mahkûmların önemli kısmı, Ereğli madeni yerine 

daha uzak bölgedeki Ergani madenine gönderiliyordu. Çünkü mahkûmların nerede istihdam 

edileceği bir devlet politikasıydı ve Ereğli'de nispeten farklı kaynaklardan işgücü temin 

edilebiliyordu.
121

 Yine Ereğli ve çevresinde kürek cezasına göre daha hafif sayılan serserilikten 

mahkûm olanlar, Ereğli madenlerinde istihdam edilmeyerek madenlere nazaran daha kolay 

çalışma koşullarına sahip Samsun ve civar vilayetlerdeki bayındırlık ve temizlik gibi münasip 

işlerde istihdam edilmişlerdi.
122

  

4.3.1. Mahkûmların İstihdam Edildiği Bir Merkez Olarak Ergani Madeni  

Osmanlı Devleti'nde kürek mahkûmlarının madenlerde zorunlu çalışma kapsamında 

istihdam edilmesi, bazı bölgelerdeki madenlerin işletilmesi için hayati derecede önem arz 

ediyordu. Bunlar içerisinde yer alan Ergani madenleri, mahkûmların toplandığı önemli bir 

merkez olarak dikkati çekiyordu.
123

  

Ergani ve yakınındaki Keban madenleri devlet açısından büyük, bir o kadar da önemli 

mukataalardandı. Burada üretilen altın ve gümüşler, İstanbul’da bulunan Darphane-i Amire’ye 

gönderilerek para basımında kullanılmaktaydı. Ayrıca Ergani’de üretilen ham bakır, bir 

taraftan Tokat’ta bulunan kalhaneye nakledilirken diğer taraftan da Kığı’da bulunan top 

dökümhanesine gönderildiği için askerî açıdan stratejik bir konuma sahipti. Bundan dolayıdır 

ki adı geçen madenlerin imal ve idaresini en iyi şekilde sağlamak, işgücü arzını yeterli 

seviyede tutmak, devlet için önemli işlerden biri olarak görülüyordu.
124

  

Osmanlı Devleti’nde askerî ve ekonomik açıdan dikkate değer bir yere sahip olan Ergani 

ve çevresindeki madenlerde en önemli sorunların başında işgücü geliyordu. Özellikle 

Anadolu’nun batısında yer alan maden bölgelerine nazaran Ergani ve çevresindeki bölgede 

nüfus yetersizliği ve eşkıyalık hadiseleri işgücü teminini zorlaştırıyordu. Ayrıca bölgede 

çıkarılan maden cevherinin fazla olması da bölge halkından istihdam edilen madenci taifesinin 

yetersiz kalmasına yol açıyordu. Bundan dolayı imparatorluğun diğer madenlerinde olduğu 

gibi Ergani madeninde de alternatif işgücü kaynaklarına müracaat ediliyordu. Bu kaynaklardan 

birisi yabancılardı.
125

 Diğer bir kaynak askerlerden oluşturuyordu ve askerler, Ergani 

çevresinde çıkarılan madenlerin uzak bölgelere nakillerinde kullanılıyordu.
126

  

Ergani madeninde alternatif işgücü kaynakları içinde en dikkat çekici olanların başında 

ise mahkûmlar yer alıyordu. Bölgenin maden üretim kapasitesinin yüksek olmasının da 

etkisiyle da Ergani madeninde kürek mahkûmlarına müracaat edilmek zorunda kalınıyordu. Bu 

                                                           
120 Hamdi Genç, a.g.t., s. 295-334. 
121 BOA, MVL., nr. 605/76, 19 Nisan 1861 (08/L/1277; BOA. İ.MVL, nr. 610/3, 28 Nisan 1861 (17/L/1277). 
122 Cinayet gibi ağır suçlara nazaran daha hafif sayılan serserilik suçunu işleyen şahısların Ereğli madenlerinde 

istihdam edilmemesi hususunda bkz. BOA, Dâhiliye Nezâreti Muhaberât-ı Umûmîyye İdâresi  (DH.MUİ), nr. 61/9, 

04 Mart 1910 (21/S/1328). 
123 Arapgirli Ali Efendi'yi öldüren oğlu Atıf'ın Arapgir'de teşhir edildikten sonra müebbeden Ergani Madeni'nde 

çalıştırılmak üzere küreğe mahkûm edilmesi hakkında bkz. BOA, Sadaret Mektubî Umûmi (A.MKT.UM), nr. 

498/70, 10 Eylül 1861 (05/Ra/1278); BOA, A.MKT.MHM, nr. 472/26, 10 Ocak 1874 (21/Za/1290). 
124 Fahrettin Tızlak, "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Harput Çevresinde Madencilik Faaliyetleri", Geçmişten Geleceğe 

Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013, s. 350-359.  
125 BOA, ZB, nr. 418/55, 03 Şubat 1893 (16/B/1310). 
126 Ergani'den İskenderun'a nakledilecek bakır için devecilerin yanına yeterli miktarda asker verilmesi hakkında 

bkz. BOA, BEO (Orman ve Maadin 110185), nr. 1475/110563, 22 Aralık 1899 (18/Ş/1317); BOA, BEO (Harbiye 

227587), nr. 3035/227587, 04 Mart 1907 (19/M/1325). 
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kapsamda 1860’ların başında bölgedeki madenlerde işgücüne ihtiyaç hissedildiği dönemlerde 

300 mahkûmu rahatlıkla barındırabilecek bir kürek hapishanesi Ergani’de inşa edilmiş ve 

zamanla madende çalışacak mahkûm sayısı da işgücü ihtiyaçları doğrultusunda arttırılmıştı.
127

  

Ergani ve çevresindeki madenlerde istihdam edilmek üzere gelen mahkûmlar, Ergani 

Hapishanesinde kalıyorlardı. Ergani Hapishanesine başta Diyarbakır çevresi ve daha uzak 

bölgelerdeki kürek mahkûmları sevk ediliyordu. Özellikle Diyarbakır dâhilinde sevk edilen 

kürek mahkûmlarına ilişkin durum, aşağıdaki tabloda görülmektedir.   

Tablo: 2 

Diyarbakır Sancağı Dâhilinde İkamet Eden Mahkûmlardan Ergani Maden Hapishanesinde 

Çalışma Cezasına Tabi Tutulanların Sayıları ve Ceza Süreleri (1 Ekim 1860 - 1 Temmuz 1861 

Arası) 

Ceza Süreleri Çalışma 

Cezası 

Verilen 

Mahkûm 

Sayısı 

Vefat Eden Firar Eden Madene 

Henüz 

Ulaşmayan  

Madende 

Çalışmaya 

Başlayan 

15 Yıl 12 1 - - 11 

10 Yıl 15 3 1 - 11 

5 Yıl 10 2 1 - 7 

3 Yıl 14 1 1 1 11 

Toplam 51 7 3 1 40 

Kaynak: BOA, MVL, nr. 612/45-1, 19 Ocak 1862 (18/B/1278). 

Tablo 2'de görüldüğü gibi Diyarbakır Sancağı'na bağlı kaza ve köylerden yaklaşık 9 aylık 

süre zarfında Ergani madeninde çalışma yaptırımına tabi tutulan cinayet suçlularının 

mahkûmiyet süreleri 3 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. Bu dönemde cinayet cezasının üst 

sınırı olan 15 yıl ceza alan mahkûmlar doğrudan 15 yıl kürek cezasına çarptırılırken, 3 yıl ile 

10 yıl arasında hüküm alanlar cinayete azmettirmek, cinayete yardım ve yataklık yapmak gibi 

suçlar nedeniyle daha düşük ceza almışlardır. 

Tabloya göre bu süreçte madende çalışma cezası hükmü alan mahkûmların yaklaşık %80'i 

Ergani Hapishanesine ulaşarak madende çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başlamayan %20'lik 

grubu bu süreçte vefat ve firar eden mahkûmlar oluşturmuş ve burada vefat edenlerin sayısının 

firar edenlerden daha fazla olduğu tabloda dikkati çekmiştir. Nitekim bu süreçte mahkûmların 

hapishanede vefatı ve çeşitli sağlık sorunları, devlet tarafından da bir müddet sonra dikkate 

alınmış ve 1896 yılında Ergani madenindeki tutuklu ve hükümlüler için bir hastahane inşa 

edilmişti.
128

 Ayrıca madende çalışan mahkûmların hapishanede daha sağlıklı fiziki koşullarda 

barınmaları için bu süreçte hapishanenin tadilatı yapılmış ve mahkûmların iaşesinin düzenli 

şekilde temin edilmesi için gerekli tedbirler titiz şekilde alınmıştı.
129

  

Diyarbakır Ergani Hapishanesine sadece yakın bölgenin suçluları değil, ülkenin değişik 

yerlerinde hatta Balkanlar’da ve Ege adalarında bile kürek mahkûmları toplanarak Ergani 

                                                           
127 Meclis-i Vâlâ'nın onayına göre 1861 başlarında 300 mahkûmu alabilecek 18 koğuşluk bir hapishanenin 117.000 

kuruşluk bir bütçeyle Ergani'de inşasına onay verilmişti. Bkz. BOA, A.MKT.MVL, nr. 124/28, 06 Aralık 1860 

(22/Ca/1277); BOA. DH.MKT, nr. 1674/87, 17 Kasım 1889 (23/Ra/1307). 
128 BOA, Şuray-ı Devlet (Ş.D), nr. 2676/4, 14 Ekim 1896 (07/Ca/1314; BOA, Dahiliye Nezâreti Tesrî-i Muamelât 

(DH.TMİK.S), nr. 6/96, 28 Ağustos 1896 (19/Ra/1314).  
129 BOA, Ş.D, nr. 1463/19, 29 Ocak 1890 (07/C/1307). 
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madenlerinde çalışmak üzere sevk ediliyordu.
130

 Aşağıdaki tabloda farklı eyalet ve 

sancaklardan gönderilen kürek mahkûmları gösterilmektedir. 

Tablo: 3 

Bazı Eyalet ve Sancaklarda Ergani Hapishanesine Gönderilen Kürek Cezası 

Mahkûmlarının Sayıları ve Ceza Süreleri (01-Ekim 1860 - 1 Temmuz 1861 Arası) 

Yer Mahkûmların Ceza Süreleri 

15 Yıl  10 Yıl 5 Yıl 3 Yıl Toplam 

Kürdistan Eyaleti 20 16 12 17 65 

Harput Eyaleti 1 - 2 - 3 

Sivas Eyaleti 2 - 1 3 6 

Amasya Sancağı - - 10 3 13 

Toplam (Yukarıdaki üç 

eyalet ve bir sancak) 

23 16 25 23 87 

Diğer Eyaletler  - - - - 543 

Genel Toplam (03 Aralık 

1860 ve Öncesi) 
- - - - 547 

Genel Toplam  (Temmuz 

1861’e Kadar) 
- - - - 630 

  Kaynak: BOA, MVL, nr. 612/45/1-5, 19 Ocak 1862 (18/B/1278). 

Tablo 3 dikkatlice incelendiğinde Ergani madenine gönderilen ve geldikleri bölgeler 

tespit edilebilen mahkûmlarının önemli kısmını Kürdistan Eyaletine bağlı sancak ve kazalarda 

ikamet eden suçluların oluşturduğu görülmüştür.
131

 Nitekim Tablo 3'e göre Kürdistan 

Eyaleti'nde kürek mahkûmu sayısının fazla olduğu dikkati çekmekte olup bunun çoğunluğunu 

da bu dönem Kürdistan Eyaleti'ne bağlanan Diyarbakır Sancağı oluşturmuştur. Ayrıca tabloda 

dikkati çeken yerlerden birisi de Amasya'dır.
132

 XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Amasya 

Sancağı, Sivas Eyaleti'ne bağlı görülse de bu arşiv defterinde Sivas Eyaleti
133

 ve Amasya 

Sancağı'ndaki suçlular ayrı ayrı değerlendirilmiş ve Anadolu'nun ortalarında yer alan bu geniş 

eyalette cinayet suçunu işleyen kürek mahkûmları, madende çalışmak üzere Ergani 

Hapishanesine gönderilmişlerdir. 

                                                           
130 Midilli’de katır çaldıkları için kürek cezasına hükmedilen Topal Yorgi, Hayreddin ve Muharrem adlı şahısların 

cezalarını çekmek üzere Ergani madenlerine gönderilmeleri ve yol masraflarının Mutasarrıflıkça karşılanması 

hakkında bkz. BOA, DH.MKT, nr. 1480/28, 25 Ocak 1888 (11/Ca/1305); BOA. İ.MVL, nr. 610/3, 28 Nisan 1861 

(17/L/1277). 
131 Kürdistan Eyaleti 1847 tarihinde Diyarbakır, Van, Muş, Hakkâri Sancakları ve Cizre, Bohtan, Mardin 

kazalarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş ve yaklaşık yirmi yıl süreyle eyalet olarak varlık göstermişti. Bkz. 

Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara 1991,  s. 195; Ayrıca köklü bir geçmişe sahip Diyarbakır Eyaleti bu dönemde Kürdistan Eyaleti'ne bağlı bir 

sancak statüsüne dönüştürülmüş olsa da vilayet nizamnamesinin yürürlüğe girmesinden sonra tekrar eski konumuna 

kavuşmuştu. 1869’da Diyarbakır Vilayeti, Ma‘mûretülazîz (Elazığ), Siirt ve Mardin sancaklarından müteşekkil olup 

evvelce birer sancak olarak Diyarbakır Vilâyeti'ne bağlı pek çok yer, kaza haline getirilmişti bkz. Nejat Göyünç, 

"Diyarbakır", DİA, Cilt: 9, 1994, s. 469. 
132 XIX. yüzyıl sonlarında Sivas Vilayeti’ne bağlı olarak Amasya merkez, Merzifon, Vezirköprü, Osmancık, 

Gümüşhacıköy, Lâdik, Havza ve Mecidözü olmak üzere Amasya sancağının sekiz kazası vardı. Ayrıntılı bilgi için 

bkz. İlhan Şahin ve Feridun Emecen, "Amasya", DİA, Cilt 3, 1991, s. 3.    
133 1864 yılında uygulamaya konan vilâyet teşkilâtı içinde Sivas Vilâyeti Sivas, Amasya, Tokat ve Karahisarişarkî 

sancaklarından meydana gelmekteydi. Sivas hakkında bkz. Ömer Demirel, "Sivas", DİA, Cilt 37, 2009, s. 281.  
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Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hatta daha uzak Rumeli bölgesinde Ergani madeninde 

çalışmak üzere mahkûmlar sevk edilmiş olsa da bunların tamamının Ergani madeninde 

çalışmaya başlamadığı görülmektedir. Bu kapsamda Diyarbakır dışında kalan Kürdistan 

Eyaleti'ne bağlı diğer yerlerde gönderilen toplam 14 mahkûm içerisinde 2'si vefat etmiş, 1'i de 

henüz mahalline ulaşmamıştı. Kürdistan Eyaleti'ne bağlı Diyarbakır dışındaki sancaklarda 

çalışma mahalline ulaşan mahkûm sayısı ise yaklaşık dokuz aylık süre zarfında 11’dir. Yine 

Sivas Eyaleti’nde madende çalışmak üzere kürek cezası verilen 6 mahkûmdan 3’ü henüz 

maden mahalline ulaşmamıştı. Kısaca Kürdistan, Harput ve Sivas Eyaletleri'nde yaklaşık 

dokuz aylık süre zarfında Ergani Hapishanesine gönderilme kararı verilen 87 mahkûm 

içerisinde toplam 17 mahkûmun bir kısmı mahalline ulaşmamış, bir kısmı vefat etmiş, bir 

kısmı da firar etmişti.
134

 Bu da yukarıda 5 merkez özelinde çalışma cezası verilenlerin 

%20’sinin kürek mahallinde çalışmaya başlamadığını göstermektedir. 

İlgili arşiv defterinde Ergani madenine yukarıda sıralanan yerler dışındaki eyalet ve 

sancakların isimleri açıkça belirtilmediğinden, imparatorluğun diğer eyalet ve sancaklarından 

gelen mahkûm sayıları hakkında yeterli bilgi edinilememiştir. Ancak ilgili defterin sonundaki 

toplam sayılara ve bunun dışında bazı arşiv belgelerine bakıldığında, diğer eyaletlerden Ergani 

Hapishanesine hatırı sayılır miktarda mahkûm gönderildiği ve gönderilen mahkûmların bilfiil 

çalışarak ceza sürelerini tamamlamaya çalıştıkları görülmüştür. 

Sonuç 

Madencilik sektörü askerî, ekonomik ve sivil hayata katkı sağladığından insanlık tarihi 

boyunca vazgeçilmez sektörler arasında yer almıştır. Madenciliğin öneminin farkında olan 

Osmanlı devlet yönetimi de madenlerde üretimin aksamamasına gayret göstermiş, çeşitli 

teşvikler ve vergi muafiyetleri yoluyla bu sektördeki üretimi ayakta tutmaya çalışmıştır.  

Osmanlı Devleti'nin geniş topraklarında ilk dönemden itibaren farklı türlerde madenler 

çıkarılmış ve çıkarılan madenlere ihtiyaç, XIX. yüzyıldan itibaren daha da artış göstermiştir.  

Özellikle XIX. yüzyılın ortalarına doğru başta ulaşım olmak üzere imalat sanayiî, askerî 

sanayiî ve diğer üretim alanlarına makinenin girmesi, makineye dayalı daha büyük çaplı üretim 

yapılmasını ve yeni hammadde kaynaklarının işletilmesini zaruret haline getirmiştir. 

Makinenin faaliyete geçmesi ve hammadde kaynaklarının işletilmesi için gerekli yakıt da 

madenlerden temin edildiğinden madencilik sektörü, XIX. yüzyılda sanayileşme ve 

makineleşmeyle daha da önemli hale gelmiştir. XIX. yüzyılda Osmanlı madenciliğinin giderek 

önem kazanmasına rağmen madenleri işletecek işgücünün yetersiz düzeyde kalması, bu 

dönemin önemli sorunlarından birisi olarak dikkati çekmiştir. Madencilik sektörünün bu 

sorunu karşısında alternatif işgücü kaynaklarına bir devlet politikası olarak müracaat edilmiş 

ve müracaat edilen bu kaynaklardan birisini de mahkûmların oluşturduğu tespit edilmiştir.  

Osmanlı Devleti'nde mahkûmların madencilik sektöründe istihdam edilmesi, bu sektörün 

amele işgücüne duyduğu acil ihtiyaçlardan kaynaklanmış ve kamu yararı amacı taşıyan 

madencilik işlerinde işgücü ihtiyacına cevap verebilmek için de Tanzimat sürecinde ceza 

kanunlarında yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle birlikte kürek cezaları hukuki 

bir kimliğe kavuşmuş, bunun sonucunda adlî makamlar tarafından verilen kürek cezalarında 

ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artışa rağmen buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla birlikte 

donanmada kürekçi mahkûm istihdamına gerek kalmaması, mahkûmların yeni alanlarda 

istihdam edilmesini ortaya çıkarmıştır. Devlet, bu durum karşısında kürek hapishaneleri inşa 

ederek hapishanede toplanan mahkûmları devlet için de oldukça stratejik konumda bulunan 

başta maden sektörü olmak üzere ihtiyaç hissedilen kamuya yararlı işlerde istihdam etme 

                                                           
134 BOA, MVL, nr. 612/45/1-5, 19 Ocak 1862 (18/B/1278). 
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yoluna gitmiştir. Ayrıca daha hafif suçlar için ceza kanunlarında yapılan düzenlemeyle pranga 

cezası adı altında mahkûm istihdamına olanak sağlanmıştır.  

Tanzimat sürecinde mahkûm istihdamının hukuki bir zemine kavuşmasıyla birlikte 

merkezden uzak ve devlet için önemli görülen madenlerde ağır cezayı gerektiren suçtan 

hüküm alan mahkûmlardan ucuz işgücü kaynağı olarak istifade edilmiştir. Çeşitli maden 

bölgelerinde mahkûmlardan ucuz işgücü kaynağı olarak yararlanılmasına rağmen bazı 

bölgelerde buna daha fazla önem verilmiş ve bunların başında ise Ergani madeni gelmiştir. 

Ergani madeninde çalışmak üzere gönderilen mahkûmlar için ayrıca 1860’ların başında bir 

hapishane inşa edilmiş ve Ergani Hapishanesi bir toplanma merkezi olarak dikkati çekmiştir. 

Ceza kanunlarında yapılan düzenlemelerle birlikte bilhassa bu dönemde cinayet suçundan 

hüküm alan mahkûmlar, imparatorluğun çeşitli yerlerinden Ergani Hapishanesi'ne sevk edilmiş 

ve buradan da devlet için stratejik bir konuma sahip olan Ergani madenlerine gönderilerek, 

madenlerin vasıfsız işgücü ihtiyacına cevap verilmeye çalışılmıştır.  

Osmanlı Devleti'nde işgücü ihtiyacının en fazla hissedildiği sektörlerden olan madencilik 

sektörünün işgücü ihtiyacına mahkûmların katkısını ele almaya çalışan bu araştırmayla, 

mahkûmların madencilik sektöründe istihdam edilme uygulamasının bilinçli bir devlet 

politikasına dayandığı ve devletin âli menfaatleri düsturunun Osmanlı son dönemine kadar titiz 

şekilde korunan bir ilke olduğu görülmüştür. 
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