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Tanzimat ve de¤iflim

Osmanl› tebaas›n›n, ‘millet sistemi’ çerçeve-
sinde, dini gruplara ayr›flt›r›lmas›na daya-
nan yönetim biçimi, Tanzimat’la (1839)
bafllay›p Islahat Ferman›’yla (1856) devam
eden reform politikalar›yla de¤iflime u¤ra-
m›flt›. Osmanl› Devleti tebaas›n›n ‘eflitlik’
zemininde birlefltirilmesini öngören Ka-
nun-i Esasi de (1876), imparatorluktaki
gayrimüslimlerin hukuki statüsüne dair
önemli bir de¤ifliklik getiriyordu. Osmanl›
Devleti’nin bu ilk anayasas›nda yer alan
“Osmanl› tabiyetinde bulunan herkes, han-
gi din ve mezhepten olursa olsun istisnas›z
Osmanl› tabir olunur” maddesi, imparator-
luk s›n›rlar› içinde yaflayan unsurlar› bir ara-
da tutma çabas›n›n bir yans›mas› olarak de-
¤erlendirilebilir. O dönem ‘Osmanl›c›l›k’
olarak benimsenen yaklafl›m›n oluflumunda
temel etken, kuflkusuz, Osmanl› tabiyetin-
deki unsurlar aras›nda milliyetçi ak›mlar›n
ve ba¤›ms›zl›k mücadelelerinin yükselmesi,
ve baz›lar›n›n (S›rplar, Yunanlar) bu müca-
deleyi kazanm›fl olmalar›d›r. 

Akkufl, kitab›n ilk bölümünde, 19. yüzy›l
bafllar›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yafla-
nan genel dönüflümleri, ve Tanzimat’›n ila-
n›yla bafllayan, idareyi merkezilefltirme yö-
nündeki çabalar›n hukuk, idare ve e¤itim
alanlar›ndaki etkilerini anlatt›ktan sonra, söz
konusu reformlar›n, baflkent ‹stanbul’dan
sonra ilk olarak payitahta yak›n bölgelerde
uygulamaya kondu¤unu, Bursa’n›n da bu
aç›dan öncelikli kentlerden biri oldu¤unu
belirterek, Tanzimat’la bafllayan de¤iflimlerin
Bursa’daki gayrimüslimlerin hayat› üzerinde-
ki –e¤itim alan›ndaki düzenlemeler kapsa-
m›nda yeni e¤itim kurumlar› aç›lmas› gibi–
yans›malar›n› ele al›yor.

Bursa ekonomisinde gayrimüslimler

I. Meflrutiyet’in getirdi¤i hukuki ve idari
de¤iflimlerin Bursa’n›n ekonomik ve sosyal
yaflam› üzerindeki etkilerinin incelendi¤i
ikinci bölümde, I. Meflrutiyet dönemine ka-
dar sadece sanayi ve ticaret alan›nda faaliyet
gösterebilen gayrimüslimlerin devlet ku-
rumlar›nda istihdam›n önünün aç›lmas›yla
birlikte, Osmanl› bürokrasisinde de yer al-
maya bafllad›klar› vurgulan›yor. Bu de¤iflim
Bursa’ya da yans›r ve kentin idaresinde gay-
rimüslim isimlere de rastlanmaya bafllar.
Ancak, Bursa’daki gayrimüslimler idari yap›
içinde görünür olsalar da, eskiden oldu¤u
gibi, bu dönemde de a¤›rl›kl› olarak ticaret

hayat›ndaki faaliyetlerini sürdürürler ve
özellikle ipek üretimi alan›nda, Fransa ve
di¤er Avrupa ülkelerinden flirketlerle ortak-
l›klar kurar, ya da Osmanl› ticareti ile Avru-
pa ticareti aras›nda arac›l›k ederler. 

Kitapta, Bursa’daki fabrikalar›n sahiple-
rine dair veriler de sunuluyor. Akkufl, gayri-
müslimlerin flehrin ekonomisindeki a¤›rl›k-
lar›na iflaret eden bu verileri de¤erlendirir-
ken, yaln›zca ipek üretimi iflletmelerinin sa-
hiplerinin faaliyetlerine de¤il, fabrikalarda
ucuz iflgücü olarak kullan›lan gayrimüslim-
lerin (özellikle de gayrimüslim kad›nlar›n)
kötü çal›flma koflullar›na da de¤iniyor. Ya-
zar, bu konuda ayr›nt›l› bir de¤erlendirme
yapmasa da, kitapta sunulan veriler, gayri-
müslimlerin ‘varl›kl›’ olduklar›na dair genel
yarg›n›n yanl›fll›¤›n› gösteriyor. 

Gayrimüslimlerin flehirdeki sosyal ya-
flamlar›n› da inceleyen yazar, Müslümanlar-
la gayrimüslimlerin, belirli alanlarda nas›l
birlikte yaflad›klar›n› aktar›yor. Bu ‘alan’lar
aras›nda, hem gayrimüslim hem de Müslü-
man nüfusu bar›nd›ran mahallelerin yan› s›-
ra, gayrimüslimlerin ve Müslümanlar›n bir-
likte kurdu¤u flirketler, “geleneksel üretim
örgütlenmesi olan loncalar” da bulunuyor.
Hatta Akkufl, ayn› çarfl› içerisinde Türk sa-
t›c›lar sessiz kal›rken “Rum, Ermeni ve Ya-
hudi sat›c›lar›n müflteri çekmek için ç›kart-
t›klar› yüksek seslerin çarfl›lar›” kaplad›¤›n›
iddia ediyor (s. 166). Ancak, bu dönemi an-
latan di¤er kaynaklarda, Tanzimat ile baflla-
yan, bütün unsurlar aras›nda ‘eflitlik’ kurma

çabalar›n›n Müslümanlar ile gayrimüslimler
aras›nda yaratt›¤› gerilimleri görmek müm-
künken, Akkufl bu konuya de¤inmiyor.

Üçüncü bölümde, yazar, ‘1908 Devrimi’
ile bafllayan II. Meflrutiyet döneminin Bur-
sa kentindeki yans›malar›n› inceliyor ve
1908, 1912 ve 1914 y›llar›ndaki Meclis-i
Mebusan seçimlerine özel bir yer ay›rararak,
‹ttihat ve Terakki’nin politikalar›n› ve gay-
rimüslimlerin seçimlerdeki tav›rlar›n› ele
al›yor. Bu bölümde anlat›lan, istibdat reji-
mine karfl›tl›¤› sembolize eden Hürriyet
Bayram›’n›n (‘‹d-i Milli’) Bursa’da çoflkuyla
kutlanmas›, ‹ttihat Terakki’nin ilk dönem-
lerinde uygulamaya çal›flt›¤› ‘Osmanl›c›l›k’
politikas›n›n II. Meflrutiyet’in bafllar›nda
Müslüman ve gayrimüslimler taraf›ndan
nas›l sahiplenildi¤ine iflaret ediyor. 

Gayrimüslimlerin
ekonomiden tasfiyesi

Kitab›n dördüncü bölümünde, ‹ttihat Te-
rakki’nin II. Meflrutiyet döneminde ekono-
miyi düzeltme çabalar› ve bunun bir yans›-
mas› olan ‘Milli ‹ktisat’ projesi ele al›n›yor.
‹ttihat Terakki yönetimi, II. Meflrutiyet’in
siyasi alana getirdi¤i ‘serbesti’ anlay›fl›yla da
ilintili olarak, iktisadi alanda liberal bir eko-
nomik anlay›fl› benimsemiflti ve bir yandan
toplumsal refah›n art›r›lmas› amac›yla bi-
reysel giriflimcili¤i desteklerken di¤er yan-
dan ekonomi politikas›n› ‘Milli ‹ktisat’ pro-
jesi üstüne temellendirerek, yarataca¤› Müs-
lüman-Türk bir burjuvazi sayesinde gayri-

müslim burjuvazinin ekonomideki egemen-
li¤ini y›kmay› hedefliyordu. ‹ttihat Terak-
ki’nin, imparatorlu¤un bütün unsurlar›n›
birlefltirmeyi amaçlayan ittihad-› anas›r he-
definin, “ayr›l›kç› ak›mlar›n güç kazanmas›”
ile baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤›n› belirten yazara
göre, ‹ttihat Terakki’nin siyasi ve sosyoeko-
nomik alandaki beklentilerinin gerçeklefl-
memesi, Osmanl› liberalizminin de baflar›-
s›zl›¤›na tekabül ediyor.

‹ttihat Terakki’nin, Balkan Savafllar›
sonras›nda yöneldi¤i Türkçülük politikas›-
n›n ekonomi alan›ndaki yans›mas›, Müslü-
man-Türk bir burjuvazi yaratarak, gayri-
müslim burjuvazinin ekonomideki egemen-
li¤ini y›kmay› hedefleyen ‘Milli ‹ktisat’
olur. “Avusturya’n›n Bosna Hersek’i ilhak
etmesi ve daha sonra Girit’in Yunanistan’a
kat›lmas›na yönelik giriflimlerin yaratt›¤›
Yunan karfl›tl›¤›” (s. 275) ile Balkan Savafl›
sonras›nda bafllat›lan, ‘milli’ olan d›fl›nda
al›flverifl yap›lmamas›n› öngören boykotlar
serisi (‘‹slam Boykotaj›’), imparatorluk ge-
nelinde oldu¤u gibi Bursa’da da gayrimüs-
limleri iktisadi alandan tasfiye etmeyi amaç-
layan bir yapt›r›m arac› olarak kullan›l›r. 

Akkufl’a göre, boykotlar›n yan› s›ra, I.
Dünya Savafl› s›ras›nda gayrimüslimlerin
‘sevk ve iskân’› da, ‘Milli ‹ktisat’ projesinin
uygulanmas›nda önemli bir rol oynam›flt›.
Rumlar›n iç kesimlere sürülmesi ve Ermeni-
lerin ‘tehcir’iyle, Bursa’n›n ekonomisinde
oluflan büyük boflluk, kente muhacirlerin
yerlefltirilmesi ve sürülenlerin geride b›rak-
mak zorunda kald›klar› mallar›n Müslü-
man-Türk giriflimcilere aktar›lmas›yla kapa-
t›lacakt›. Bursa’da ve civar köylerde yaflayan
Müslüman halka, küçük esnaf›n birleflip,
imece usulüyle flirketler kurmas› yönünde
telkinlerde bulunuluyordu: “Böylece Bur-
sa’da Türk-‹slam kimlikli çiftçi, esnaf, tüc-
car, flirket ve giriflimcilerin, gerek kent halk›
gerekse merkezi ve yerel hükümet taraf›n-
dan desteklenmesi ya da ay›rt edilmesiyle
billurlaflan ‘milli himaye anlay›fl›’ yaflama
geçirildi” (s. 290). Dolay›s›yla, ‹ttihat Te-
rakki yönetimi, savafl s›ras›nda ve savafl son-
ras›nda uygulamaya koydu¤u politikalarla,
gayrimüslimlerin iktisadi alandan tasfiyesi-
ni ‘baflar›yla’ gerçeklefltirmiflti.

Turgay Akkufl
Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e

Bursa Kent Tarihinde Gayrimüslimler 
Libra Yay›nlar›, May›s 2010, 432 s.

Osmanl› tarihine iliflkin literatürde kent tarihi araflt›rmalar›na s›kl›kla rastlansa da, 19. yüzy›lda impara-

torlukta yaflanmaya bafllayan dönüflümlerin kentlerdeki yans›malar›n› konu alan çal›flmalar›n say›s› hâlâ s›-

n›rl›. Var olan örneklerde de, ilgili kentin gayrimüslim nüfusu genellikle görünürlük kazanm›yor. Turgay

Akkufl’un, geçti¤imiz günlerde yay›mlanan Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e Bursa Kent Tarihinde Gayri-

müslimler bafll›kl› çal›flmas›n›n, eksikleri olmakla beraber, bu aç›dan bir istisna oluflturdu¤u söylenebilir.

Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e

Bursa’da gayrimüslimlerin tasfiyesi
MMEEHHMMEETT  PPOOLLAATTEELL

“Bursa J. Köleyan Mahdumlar› filatür fabrikas›nda koza seçme ifllemi.” 
(2 May›s 1906’da gönderilmifl bir kartpostal; Birzamanlar Yay›nc›l›k / OCC Collection & Archives)
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Trabzon, 
tarihyaz›m› ve ihtida

EENNDDEERR  AABBAADDOO⁄⁄LLUU

Tarih profesörü Heath Lowry’nin, ilk
bask›s› 1981 y›l›nda yay›mlanan Trab-

zon fiehrinin ‹slamlaflmas› ve Türkleflmesi
1461-1583 bafll›kl› kitab›n›n gözden geçiril-
mifl dördüncü bask›s›, geçti¤imiz mart ay›n-
da ç›kt›. Trabzon flehrine ait, 1486, 1523,
1553 ve 1583 tarihli tahrir defterlerinin kar-
fl›laflt›rmal› olarak incelendi¤i kitapta, fetih
sonras›ndaki yüz y›l içinde flehrin Müslü-
manlaflmas› ele al›n›yor ve flehrin Türklefl-
mesine dair sonuçlar sunuluyor. 

Tahrir defterleri, Sultan II. Mehmet dö-
neminden itibaren Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nda arazilerin ve vergi
mükelleflerinin kay›tlar›n›n
tutuldu¤u resmi belgeler
olarak tan›mlanabilir. Os-
manl› döneminde vergilen-
dirme sistemi dinlere göre
farkl›l›k gösterdi¤inden,
tahrir defterleri, imparator-
luk s›n›rlar› içerisinde din-
lerin demografik ve co¤rafi
de¤iflimlerine dair temel
bilgi kaynaklar›ndand›r.
Dönemin kay›t tutma
normlar›n›n bugün tam
olarak bilinmiyor olmas›,
kay›tlar›n maddi ve insani
hatalar içermesi ve esas ola-
rak imparatorlu¤un yöneti-
ci s›n›f›n›n ihtiyaç duydu¤u
iktisadi bilgiler üzerine ku-
rulu olmas› nedeniyle, tah-
rir defterlerinden elde edi-
len bilgilerin kesinli¤i tart›flmal› olabilse de,
bu defterler, döneme dair, istatistiksel aç›-
dan anlaml› say›labilecek veriler üzerinden
yorum yapmaya olanak verirler. 

Heath Lowry, kitab›nda bu perspektif-
ten hareketle Trabzon flehrinin 1461 y›l›n-
da Osmanl›lar taraf›ndan fethedilmesini ta-
kip eden yüz y›l içerisinde yaflanan Müslü-
manlaflma sürecini inceliyor. Trabzon’un
Müslümanlaflma süreci konusunda, flu ana
kadar gelifltirilen iki hipotez mevcuttur.
Bunlar›n ilki, Trabzon flehrinin, Osmanl›
fethinin hemen ard›ndan Müslüman olma-
yan nüfusun üçte ikisinin kentten sürülme-
si ve yerine imparatorluk s›n›rlar›nda yafla-
yan Müslüman ahalinin yerlefltirilmesi yo-
luyla Müslümanlaflt›r›ld›¤›d›r. Lowry, fetih-

ten sonraki yaklafl›k altm›fl
y›l› kapsayan 1486 ve 1523
y›llar›na ait tahrir defterle-
rinde yer alan, kentte yafla-
yan H›ristiyan (Rum Orto-
doks, Rum Katolik, Latin
Katolik ve Ermeni) nüfusa
dair kay›tlardan hareketle,
bu hipotezin do¤ru olmad›-
¤›n› gösteriyor. ‹kinci hipo-
tezse, fethin akabinde flehir-
den sürülenlerin Komnenos
ailesi ve maiyetiyle s›n›rl›
kald›¤› yönündedir.
Lowry’nin de destekledi¤i
bu hipoteze göre fethin he-
men sonras›nda flehre Müs-
lüman ahali yerlefltirilmifl
olmakla birlikte, nüfus ka-
y›tlar›, bu ahalinin nüfusu-
nun, müteakip elli y›l zar-
f›nda azald›¤›na iflaret et-

mektedir. Ancak 1553 sonras› kay›tlara ba-
k›ld›¤›nda, flehrin Müslüman nüfusunda
dramatik bir art›fl göze çarpar. Lowry, bu
verilerden hareketle flu sonuçlara var›yor:

Trabzon’da, fethin ard›ndan dramatik bo-
yutlarda bir sürgün yaflanmam›flt›r; flehre
k›smen zorla yerlefltirilmifl olan Müslüman
ahali, H›ristiyan bir ço¤unluk içerisinde ya-
flamak yerine bir yolunu bulup memleketle-
rine dönmeye çal›flm›flt›r. fiehrin Müslüman
ahalisinin nüfusunda 1553 sonras›nda gö-
rülen art›fl, flehre d›flar›dan gelenlerle ya da
mevcut Müslüman nüfusunun art›fl›yla izah
edilemeyecek derecede yüksektir. Dolay›s›y-
la, flehrin Müslümanlaflmas›n› aç›klayabile-
cek tek etken, H›ristiyan ahalinin h›zl› bir
flekilde Müslümanlaflt›r›lm›fl olmas›d›r. Bu
din de¤ifltirme sürecinde, Müslüman olma-
yan ahaliden al›nan y›ll›k 25 akçe ispençe
vergisi önemli bir rol oynam›flt›r. 1553 ve
1583 defterlerinde yap›lan incelemelerden
elde edilen sonuçlar, flehirdeki Müslüman
ahalinin yar›s›ndan fazlas›n›n mühtediler-
den, geriye kalan›n da flehre yerleflmifl Müs-
lüman ahaliden olufltu¤unu göstermektedir.
Dolay›s›yla, 1583’e gelindi¤inde flehirde,
Rumca konuflan, ciddi büyüklükte bir Müs-
lüman nüfus ortaya ç›km›flt›r. fiehirde fetih
öncesinde kullan›lan Rumca yer isimleri ve
mesleki jargonlar›n varl›¤›n› sürdürmesi,
bunun en önemli kan›tlar›ndan biridir.

Lowry’nin tespitine göre 1486’da Trab-
zon büyük ço¤unlukla Rum Ortodokslar›n
yaflad›¤› bir flehirken, 1583’e gelindi¤inde
a¤›rl›kl› olarak Müslümanlar›n yaflad›¤› bir

flehir haline gelmifltir. Ancak, flehrin nüfu-
sunun yar›ya yak›n›n› mühtedilerin olufltur-
du¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bu Müslü-
manlaflman›n flehrin Türkleflmesi anlam›na
gelmedi¤i görülür. Lowry’nin ifadesiyle, 

“[S]onuç olarak, 1583’te flehrin nüfusu-
nun ço¤unlu¤u Müslüman oldu¤u ve fleh-
rin ‹slamlaflt›r›lmas›ndan söz edebildi¤i-
miz halde flehrin fetih öncesi karakterinin
büyük bir k›sm›n› korudu¤unu söyleyebi-
liriz. Di¤er bir deyiflle, inceledi¤imiz dö-
nemin sonunda Trabzon flehrinin Türk-
lefltirilmesi henüz ilk aflamalar›ndayd›.”

Lowry’nin bu çal›flmas›, tarih araflt›rma-
lar› için yöntemsel aç›dan çok önemli iki
noktay› ortaya koyuyor. Birincisi, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun, emperyal bir devletin
titizli¤iyle haz›rlanm›fl bir kay›t sistemi var-
d›r; bu kay›tlar, ait olduklar dönemlerdeki
imparatorluk politikalar› çerçevesinde kap-
saml› bir flekilde incelendi¤inde oldukça
ayd›nlat›c› olabilmektedir. ‹kincisi, resmi
kay›tlar üzerine yap›lan bu tür çal›flmalarda
ihtiyatl› olmak ve, tabiri caizse, matematik-
sel bir titizlikle çal›flmak gerekmektedir.
Farkl› dönemlerde, farkl› ihtiyaçlara binaen
tutulmufl olan bu kay›tlar, içerdikleri mad-
di ve insani hatalar ay›kland›¤›nda, son befl
yüz y›lda yaflanm›fl olan birçok tarihsel ola-
y› ayd›nlatacak verileri sunabilecek nitelik-
tedir.

Heath W. Lowry 
Trabzon fiehrinin ‹slamlaflmas› ve

Türkleflmesi 1461-1583 
çev. Heath Lowry, Demet Lowry
Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nevi, 

Mart 2010, 247 s.

Gayrimüslimlerin
‹mparatorluk’tan tasfiyesi

19. yüzy›l ve ‹ttihat Terakki dönemini ‘ob-
jektif’ bir flekilde incelemeye çal›flan araflt›r-
mac›lar›n, ‹ttihat Terakki’nin Rumlara ve
Ermenilere yönelik politikalar›na (özellikle
de, 1915 y›l›ndaki ‘tehcir’ karar›yla birlikte
bafllayan süreçte Ermenilere uygulanan sür-
gün ve k›r›mlara) iliflkin de¤erlendirmeleri-
nin, bir nevi turnusol kâ¤›d› ifllevi gördü¤ü
söylenebilir.

Akkufl’un, Milli ‹ktisat projesi ile Er-
menilerin sürülmesi aras›nda do¤rudan bir
iliflki kurmas›na ra¤men, Ermenileri sür-
gün etme karar›n›n ard›ndaki nedenleri
aç›klarken resmi tarihin iddialar›n› yeni-
den üretmekten öteye gidememesi, ve ki-
tapta, Ermenilere dönük katliamlara dair
herhangi bir yarg›da bulunmamas›, bu aç›-
dan düflündürücü. Yazar, 1915 konusun-
da, Türkiye’deki resmi söyleme ciddi bir
alternatif oluflturan genifl bir literatürü,
özenli araflt›rmalar› yok sayarken, ‹ttihat
Terakki’nin, Ermenilerin ayr›l›kç› hare-

ketleri ve isyanlar› sebebiyle ‘tehcir’ karar›
vermek zorunda kald›¤›n› iddia ediyor.
Örne¤in, Taner Akçam gibi, bu konuya
y›llar›n› vermifl olan bir yazara hiçbir at›f-

ta bulunmamas›, ve özellikle, Akçam’›n
Ermeni Meselesi Hallolunmufltur (2009,
‹letiflim Yay.) bafll›kl› çal›flmas›na de¤in-
memesi, ‘akademik’ kriterler aç›s›ndan da

ciddi bir sorun teflkil ediyor. I. Dünya Sa-
vafl› sonras›nda, s›n›rl› say›da Ermeni’nin
savafl sonras›nda terk etmek zorunda b›ra-
k›ld›klar› memleketlerine dönmelerini ve
bu süreçte yaflad›klar›n› aktaran Akkufl,
‘ulus devletin flafa¤›’ olarak adland›rd›¤›
‘milli mücadele’ süreciyle birlikte, impara-
torlu¤un kadim halklar› için ‘gayrimüs-
lim’ yerine ‘az›nl›k’ tabirini kullanmay›
tercih ediyor, ve bu terminolojik de¤iflim
hakk›nda herhangi bir bilgilendirmede
bulunma ihtiyac› duymuyor. Zaten Ak-
kufl’a göre, ‘gayrimüslimlerin ayr›l›kç› ha-
reketleri ve savafl s›ras›nda yaflanan trajik
olaylar nedeniyle’, ortak bir yaflam›n zemi-
ni ortadan kalkm›fl, ve ‘Milli Mücadele’ ile
birlikte, ulus-devletin Bursa’s›nda Yahudi-
ler d›fl›nda hiçbir gayrimüslim topluluk
kalmam›fl, kentte “türdefl” bir demografik
yap›lanma oluflmufltu. Yazar, bu durumun
suçlusu olarak, isyana e¤ilimli olan ya da
isyan eden gayrimüslimlere iflaret etse de,
“Neden isyan ettiler?” sorusunu cevaps›z
b›rak›yor.

Yeni Cula Camii (St. Eugenios Kilisesi)

Minasyanlar›n elmas kesim atölyesi, Bursa. (Birzamanlar Yay›nc›l›k / OCC Collection & Archive)




