Bizim AHISKA

AHISKA (ÇILDIR) EYÂLETİ
ŞER’Î MAHKEME SİCİLL (İ’LÂM) DEFTERİ
Osmanlı fethinden (1578) Rus istilâsına
(1828) kadar geçen 250 yıl boyunca Çıldır
Eyâleti merkezi olan Ahıska şehri, aynı zamanda bir kültür ve ticaret merkeziydi. Ne yazık ki
millî sınırlarımız dışında kalmış, yerli ahalisi sürülmüş ve ocakları tarumar edilmiş olan Ahıska,
kültürel varlıkları da yağmalanmış talihsiz şehirlerden biridir.
Ahıska, bir zamanlar bugünkü Artvin ve Ardahan illerimizle Erzurum’un Oltu, Olur, Şenkaya, Narman ilçeleri ile Acara’nın idare merkeziydi. Tarihî geçmişi ve halk edebiyatı malzemesi
üzerine yaptığımız çalışmaları bir kenara bırakırsak bilhassa 250 yıllık Osmanlı çağı üzerine yeteri kadar araştırma ve incelemeler yapılmamıştır.

Yunus ZEYREK
Bu yazımızda Ahıska Şer’î Mahkemesinin
(kararlar kütüğü demek olan) İ’lâm Defteri üzerinde durmak istiyoruz.
İ’lâm, bildirme anlamına gelen bir kelimedir.
Osmanlı Devleti zamanında mahkeme kararlarına da i’lâm denilmekteydi. İ’lâm, mahkemede görülen bir davanın nasıl karara bağlandığını gösteren resmî belgelerdi. Şer’î mahkeme sicilli de denilen bu belgeler, tarih incelemelerinde orijinal ve zengin kaynak olarak değerlendirilir. Bunlar, bir bölgenin sosyal, siyasî, iktisadî,
dinî ve etnik yapısı hakkında bilgi ve fikir vermesi bakımından pek değerli kaynaklardır.
Burada söz konusu ettiğimiz defter,
İstanbul’a gönderilen i’lâmların Ahıska Kadısı

Acem-i bed-encam: Sonu fena olan Acem (İranlı)
Adem-i kudret: Kudretsiz, zayıf.
Ağavat: Ağalar
Aktâr-ı şark: Şark tarafı
Ala vukua paye-i serîr-alaya ilâm olundu: Vukuat üzerine
durum Padişaha bildirildi.
Ale’l-ittifâk: İttifakla, uyuşarak
Alemdâr: Sancağı taşıyan, bayraktar.
Âmed ü şûd eden: Gidip gelen.
Asakir-i mevfûre-i menhusa: Kalabalık uğursuz askerler.
Âverde-i dest-i mel’ânet: Lanetli eline geçirmek.

Bakiyyü’l-emr men lehü’l-emrindir: Son daimî emir, sizindir (padişahın).
Beyze-i münevvere-i İslâm: İslâm ülkesi.
Bi-inâyet-i hayrün-nâsirîn: Allah’ın inayetiyle.
Bi-mahzar: Dilekçeyle.
Cânib-i devlet-i âliye: Osmanlı devleti tarafından.
Çare-i tefakkud: Arayıp sorma çaresi.
Der-âliyye: İstanbul
Derece-i vücûbiyet: Gereklilik derecesi.
Der-i Devlet-mekîne arz ve dâî kemîneleridir: Duacınız
hakîrin devlet katına takdimidir
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tarafından kaydedilen suretlerini ihtiva etmektedir.
Bu i’lâmların asıllarının Devlet Arşivleri’nde olacağını tahmin ediyor, ilgili ve yetkili kişilerin de
dikkatini çekmek istiyoruz.
Bu i’lâmlarda, o zamanki Çıldır-Ahıska
Eyâleti’nin sosyal tarihine dair hayli malzeme
bulunmaktadır: Mahkemede görülen davalar,
halkın durumu, şikâyet ve dilekleri, devrin yöneticileri, hayat şartları, iç ve dış tehditler, yapılan çalışmalar, ilginç vak’alar, TerekemeKarapapakların Rusyalı tarafından ifsat edilmek istenmesi, çeşitli dilek ve temennîler… Bu
defter sayesinde başta eyâlet merkezi Ahıska olmak üzere, XIX. yüzyılda buranın kazaları
olan Ardahan, Oltu, Çıldır, Şavşat, Ardanuç ve
Artvin’le ilgili çok değerli tarih ve kültür malzemesine sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu yazımızla birlikte bir örneğini sunacağımız Ahıska i’lâmlarından ilk defa merhum Hocamız Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu bahsetmiştir.
Kırzıoğlu, söz konusu İ’lâm Defteri’ni, 1936’da
Posof’ta bulunduğu sırada orada Nüfus Memuru olan eski Hırtız beylerinden Binali Uğurlu’da
görmüş ve incelemiştir. O, 3 Nisan 1948 tarihli Kars gazetesinde çıkan makalesinde “KarsÇıldır tarihini aydınlatan vesikalar: Ahıska İ’lâm
Defteri” başlıklı yazısıyla bu defterden bahsederek Kars Halkevi’nin dikkatini çekmek istemiştir. Fakat Halkevi, bırakın bu defteri alıp neşretmeyi, pek oralı olmadığı gibi bu kıymetli defterin
bazı sayfalarının da koparılarak kaybedilmesine
sebep olmuştur.
Söz konusu defter Binali Beye, Ahıska
Mahkeme-i Şer’iyye’sinde memur olarak görev
yapmış olan babasından kalmıştır. Binali Beyin
1 Eylül 1948’de Ödemiş’ten Kars’a Kırzıoğlu’na
yazdığı mektupta şu ifadeler var: “Çok Değerli

Kardeşim Fahreddin Beğ, Halkevi kütüphanesine
alınmasını vaad etmişdiniz; bildiğiniz kitabı gönderiyorum. Ancak o serseri cahil öğretmen Emin
Oğuz, kitabın on bir yaprağını ve deri cildini utanmadan yırtıp çıkarmış. Çok rica ederim, siz zahmet çekip o yaprakları isteyiniz. Yoksa mahkemeye şikâyet edeceğim. Asif Beğe de benden selâm
edin; kitabı iyi kıymetle Halkevi’ne kaydettirsin.”
Binali Beğin bu sözlerinden, defterin başına
gelenlerin bir kısmı anlaşılmaktadır!
M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1950 yılında bu defterden Artvin’le ilgili bir i’lâmı da, Artvin İline Ait
Tarihî Vesika başlığıyla Bizim Çoruh dergisinde
neşrettiğini kaydetmektedir. Artvinli öğretmen
merhum Mustafa Adil Özder de buradan aldığı
Artvin’le ilgili birkaç i’lâmı kısmen neşretmiştir.
Merhum Hocamız Kırzıoğlu’nun eski yazılı
notlarında rastladığımız ifadelerden söz konusu Ahıska İ’lâm Defteri’yle ilgili şu bilgileri öğreniyoruz: Defter, 22,5x16,5 cm ebadında olup,
97 yaprak olup en sık yazılan sayfada 28 satır
bulunmaktadır. Defterin baştan 8 yaprağı eksik
olup bir ana başlığı da yoktur. 9. yaprakla başlayıp 97. yaprağın a yüzüyle nihayet bulmaktadır. Ta’lik, rik’a ve şikeste hatlarıyla yazılmıştır.
60. yaprağın sonuna kadar ta’lik olup bu yazı,
es-Seyyid İbrahim el-Kadî tarafından yazılmıştır. Hemen her i’lâm suretinin sonunda şöylece
adresi yazılıdır: El-Abdü’d-Dâî Ed-Devlet-i Âliye-i
Osmaniye, Es-Seyyid İbrahim el-Kadî Hilâfet-i
Medine-i Axısxa-i Mahmiyye. Yalnız 36. yaprakta
“Rum milleti hakkında kırk bin kul ağasına i’lâm”
yazısını, “Ed-dâî li-devletüküm el-Âli Mehmed
Emin el-Kadî Medine-i Axısxa” ve yine 45. sayfada “Gümrük hususuna verilen i’lâm sureti” yazısıyla 46. sayfa sonuna kadar bu şahıs yazmıştır. 61. yapraktan sonuna kadar ve i’lâm sonları

Dest-bürd hasâret: Büyük zarar.
Eğerçi: Her ne kadar, olsa da…
Emirnâme-i veliyyü’n-ni’mâları: Padişahın emirnamesi.
Eser-i imaretten bî-nişan: Bayındırlık eserinden iz yok.
Fukarâ: Yoksul halk.
Gayret civarını tergib ve teşvîk etmek: Gayreti arttırmak için
teşvik etmek ve isteklendirmek. :
Hatar-ı azîmi müştemil: Büyük tehlike arz eden.
Hîn-i ıktızada: Gerektiği zaman.
Iyâl ve emvâl: Aile fertleri ile mal mülk.
İ’lâmât-ı müşârün-ileyhüm: Söz konusu i’lâmlar

İ’lân-ı şakâvete mübâderetlerinde: Eşkıyalığa giriştiklerinde.
İmdâd ve iâne: Yardım.
İstimâlet : Avutma, tesellî etme.
İtmâ: Hırslandırma, tamaha düşürme.
İzhâr-i habs: Çirkinliğini gösterme.
Kabza-i teshîre: Ele geçirme.
Karîn-i sem’ itibar ve is’âf olmadığından: Duyulup önem verilmediğinden.
Kazâha-yi mezkûre: Adı geçen kazalar.
Kazâ-yı mezbûrlar: Söz konusu kaza.
Kazâ-yi âher: Başka kazalar.
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imzalanmadan bu Mehmed Emin tarafından yazıldığı anlaşılıyor, çünkü yazı aynıdır.
97 yapraklı olan defterin arka kapağa yapışık sayfasında H. 1183 (1769) yılında Çıldır/Ahıska Eyâleti’ne bağlı şu kaza ve sancak kadılarının tatbik mühürleri bulunmaktadır: Kaza-i Livana (Artvin), Xertuskelek, Ardahan, Olti maa-Mapavri, Maçıxel, Halife(?),
Axısxa, Tavusker maa Pertekrek, Kutayıs, Cecerek, Ardanuç, Penek maa Mamurvan, Carcur, Göle, Acara-i Macka, Şavşad, Bağdadcık, Suskhat, Azgur, Bedre, Şahruban, Yukarı Acara, Kiskim, Ahılkelek, Posxov, Koblıyan,
İmerxev.
Ahıska İ’lâm Defteri’nde 1818-1825 yılları arasında yazılmış, kimi kısa kimi uzun olmak üzere
231 i’lâm bulunmaktadır.
1801’de Tiflis’te karargâhını kurmuş olan
Ruslar, burada rahat durmamakta, zaman zaman etrafa saldırmaktadır. Osmanlı topraklarına doğru da tecavüzlerini günden güne arttırırken yakın zamanda buraları da koparacağını adeta haber vermektedir. Nitekim Ahıska, 1828 yılı muharebeleri sonucu 1829 Edirne
Antlaşması’yla anayurttan koparılmıştır.
Ahıska i’lâmları arasında dikkatimizi çeken
birinde, Rusların Türk sınırına tecavüz ve saldırılarından, yağma ve gece baskınlarından bahisle buradaki askerî yetersizliğe işaret edilmekte,
kendini savunmaktan aciz halkın içinde bulunduğu tedirginlik ve perişanlık dile getirilmekte
ve imdat istenmektedir.
Kısaca tanıtmaya çalıştığımız Ahıska İ’lâm
Defteri’nin 33b-34a sayfalarında bulunan bu
i’lâm şöyledir:
Keyfiyet-i hâl: Bir durumun iyi veya kötü yönü.
Kılâ-i mezkûre-i hakanî: Adı geçen hakan kaleleri.
Kurâlar: Köyler.
Külle yevm: Bütün gün
Lâzımü’l-muhâfaza: Korunması lâzım gelen.
Ledel-ıktıza: Gerektiği zaman.
Maâz-Allah: Allah saklasın.
Mâ-beyninde: Arasında.
Mahall-i me’mure: Emrolunan yer.
Mâhiyye: Aylık.
Matlûb olunmak: İstenilmek.
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Der-i devlet-mekîne arz-ı dâî-i kemîneleridir
ki,
Yigirmi otuz seneden berü Rusyalu melâini,
Tiflis ve ülkâ-yı Gürcistan’ı kabza-i teshîre alup
beyze-i münevvere-i İslâm’a dahi sû-i kasdi ve tasallutu, merkûz-i cibillet-i reddiyesi olduğundan
nâşi iki üç defa asâkir-i mevfûre-i menhûsasıyla
vilâyetimize hücûm ve istilâ ve eğerçi bi-inâyet-i
hayrün-nâsirîn münhezimen rehneverd-i nekbet ve hizlân olduğu esnâda Xertus ve Axılkelek ve Aspinze ve Azğur kazâlarının emvâl ve
mevâşisi dest-bürd hasâreti oldukdan sonra vakit vakit izhâr-i habs ve hıyânetle nehb ü igaresinden kat’-ı nazar ahz-i sâr-i intikam ile işbu
ser-hadd-i mansûreyi bütün bütün âverde-i
dest-i melânet etmek tedbir ve tedârikinde olduğu sıra ve alenen tahkîk-gerdemiz olup kazâyı mezbûrlar fukarâsı dahi birer tarafa perişân
ve kurâları eser-i imâretten bî-nişan fakat birer kal’aları kalup muhâfazaları da bir derece-i
vücûbiyetde olmak hasebiyle gâh vilâyetimiz
vâlîlerinin re’yi ve ma’rifeti ve gâh umûm ahalinin rica ve minneti ile Ardahan ve Göle ve Penek
ve Olti ve Mamurvan ve sâir kazalarımızdan birer mıkdar süvari ve piyâde muhâfız celbolunarak kılâ-i mezkûre-i hakanî muhâfazasına meşguliyetimiz mâ-beyninde Hafız Ali Paşa Hazretleri Kars muhâfazasında iken Erzurum ile Kars
arasında vâki’ menzilhânelerin nizâmı külliyen
muhtell ve muattal olup, Acem-i bed-encâmın
i’lân-ı şakâvete mübâderetlerinde Erzurum’a
ve Der-âliye’ye âmed u şud eden Tatarân ve
memurîn tâ el’ân Penek ve Olti ve Mamurvan
kazâlarından mürûr ve ubûr etmekde olduklarının tahammül-fersâ-yı müzâyakası bir tarafdan
Acem’in Kars hududuna tahattî ve tecâvüzünde
Menzilhâne: Konak yeri.
Merkûz-i cibillet-i reddiye:
Meşe-zâr: Meşelik yer.
Mevâşi: Ev hayvanları.
Mıkdar-i kifâye: Yeterli miktarda.
Mûcebü’l-yevm: Günün şartları gereği.
Muhâfaza ve muâvenet: Koruma ve yardım.
Muharrer kal’alar: Yazılmış kaleler.
Muhtell ve muattal: Bozulmuş ve kullanılmaz olmuş.
Mukabele-i a’dâ: Düşmanın karşı koyması.
Mühimmat-ı lâzıme: Gerekli malzeme.
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bu kazâların her biri lâzımü’l-muhâfaza birer serhadd olup ekser fukarâsı ıyâl ve emvâliyle dağ
ve meşe-zâr sığınaklara çekilüp tahassun ve geri
kalanları dahi bir tarafa imdâd ve iâne edemeyeceklerinden başka kendü kaza ve kal’alarını
muhâfazaya acz ve adem-i kudretlerinden külle
yevm muhâfaza ve muâvenete muhtâc oldukları
bir tarafdan teşettüt ve perişâniyetleri mûcebü’lyevm gerek kazâha-yi mezkûre kal’alarını ve
gerek Axısxa ve Azğur ve Aspinze ve Axılkelek ve Ardahan kal’alarını muhâfazaya sûret ve
çâre-i tefakkudiyle iki üç dere kazâlarına vâli-i
vilâyet ve vilâyetlü tarafından ricanâmelerimizle
âdemler gönderilüp siyâk u sâbık (sibâk?) üzere te’lîf ve taltîf ve gayret civarını tergib ve teşvîk
ile beherinden birer mıkdâr muhâfaza piyâde
matlûb olunup kimi mahall-i me’mûreye vâsıl
olmuş kimi olmamış ve gerü kalanları rüesâları
maiyyetiyle ve sâir zuamâ ve erbâb-ı timar eyâlet
alaybeyileriyle hâzır ve amâde olup gerek Acem
ve gerek Rusyalunun bir tarafdan vilâyetimize
ve kal’alarımıza hücûm ve istilâsında mukabeleye varılmak üzere muâhede ve ittifak olunmuş iken Ser-asker-i Aktâr-ı Şark Devletlü Rauf
Paşa Hazretleri kendüsüne mu’âdil-baş nasbiyle bin beş yüz piyâde Livane Beği Süleyman Beğ tarafından ve kendüsüne mu’âdil-baş
maiyyetiyle beş yüz piyâde Dergâh-i Âli Kapucıbaşılarından Xertus Beği Mehmed Ağa tarafından ve Husrev Paşa Hazretleri Dergâh-i
Âli Kapucıbaşılarından Acara Mütessellimi Ahmed Beği zîr-i sahâbetinde bulunmuş olan
cümle askeriyle ve Kars muhâfızı Osman Paşa
Hazretleri dahi başkaca bir iki yüz piyâde ağa-

vatına ellişer, alemdârına kırkar ve neferâtına
otuzar guruş mâhiyye tahsîs ve itmâ’ ile matlûb
buyurduklarında keyfiyet-i hâl vilâyetimiz bimahzar ve i’lâmât-ı müşârün-ileyhüm taraflarına ifâde ve istirhâm olunup bu serhadd-i
mansûrenin askerî makûlesi eyâlet-i sâire gibi
kazâ-yi âhere memûr ve aylık ve ulûfe ahzına
me’lûf olduğu bu kadar hatar-ı azimi müştemil
ve nizâm-ı vilâyetimizi münhall bugône teklîfden
işbu serhadd-i mansûreyi afv ve sıyânet buyurun. Ve tarafınızdan imdâd ve iâne olunamadığı takdirce seraskerlik hasebiyle vilâyetimizin
ümerâsına ve asker sahiblerine peyderpey
basîret üzere olmalarını tahrîr ve ledel-ıktıza bu
muharrer kal’alarımızın muhâfazasına ve maâzAllah mukabele-i a’dâya vâlî-yi vilâyetinizin re’y
ve ma’rifetleriyle ale’l-ittifâk müsâraat etmelerini
tenbîh ve te’kîd hîn-i ıktızada tarafımızdan dahi
mühimmât-ı lâzıme ve sâir vechile imdâd ve
iâne olunur deyü takviye ve istimâlet buyurmaları rica ve niyâz olunduysa da karîn-i sem’ itibâr
ve is’âf olmadığından kat’-ı nazar-i hâl ve şân
vilâyetimizin hilâfını cânib-i Devlet-i Âliye’ye arz
ve ifâdesinden nâşi bu defa vâlî-yi vilâyetimiz
tarafına çifte Tatar ile vürûd eden bir kıt’a
emirnâme-i veliyyü’n-ni’mânelerinde ifâdeten
vakit olunmayarak eyâletimizden Kars tarafına
mıkdar-i kifâye asker gönderilmek emr ü irâde
buyurulduğu alâ vukua pâye-i serîr-i a’lâya i’lâm
olundu. Bakiyyü’l-emr men lehü’l-emrindir. Fî
gurre, mim, sene 38 (1 Muharrem 1822).

Münhezimen: Bozguna uğrayarak.
Mürûr ve ubûr etmek: Gelip geçmek.
Müsâraat etmek: Acele hareket etmek.
Nazar-ı ahz-i sâr: Öç alma bakımından.
Nazar-i hâl ve şân: Hâl ve keyfiyet bakımından.
Neferât: Askerler.
Nehb ü igare: Yağma ve gece baskını.
Perişâniyet: Perişanlık, dağınıklık.
Rehneverd-i nekbet ve hizlân: Yardımdan mahrum olarak
yola çıkan.
Rüesâlar: Reisler, başkanlar.
Ser-hadd-i mansûre: Sınır boyu.
Siyâk u sâbık (siyâk u sibâk): Sözün gelişi.
Sû-i kasd: Cana kıyma.

Tahammül-fersâ-yı müzâyaka: Tahammül edilemez darlık.
Tahassun: Saklanma, korunma.
Tahattî: Saldırma.
Tahkîk-gerde: Tahkîk edilmiş, incelenmiş.
Tahrîr: Yazma, sayım.
Tahsîs: Bir şeyi bir yere mahsus kılma, ayırma.
Te’lîf ve taltif: Barıştırma ve sevindirme.
Tenbîh ve te’kid: Kuvvetle uyarma.
Teşettüt: Dağılma, perişan olma.
Ulûfe ahzına me’lûf olma: Yeniçeri maaşı almaya alışma.
Ülkâ-yı Gürcistan: Gürcistan ülkesi.
Vâki’: Vuku bulan, olan.
Zîr-i sahâbet: Koruma altında olanlar.
Zuamâ ve erbâb-ı timâr: Beyler ve zâimler.
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