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Özet   
Sultan II. Mahmut (1808-1839), Yeniçeri Ocağn kaldrdktan sonra, 

mevcut askeri ocaklara yönelik slahat çalşmalar yapt. Padişah çadrlarn ve 
onun adna verilecek çadrlar üretmek, bakmn yapmak, tamir etmek, muhafaza 
etmek ve taşmakla görevli klnan Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde 
yürürlüğe giren kanunnâme ile yeniden düzenlendi. Kanunnâme; idari, mali ve 
askeri yönlerden önemli yenilikler içermekteydi. Nâzr, ocak idaresinde 
mehterbaşdan daha fazla yetkiye sahip oldu. Sivil memur ve zâbitânn görev ve 
sorumluluklar tanmlanarak daha etkin bir yönetim sağland. Ocağn idari ve 
askeri personel says yaklaşk üçte bire indirilmek suretiyle bütçede tasarrufa 
gidildi. Buna mukabil, ocak mensuplarnn maaşlarnda iyileştirme yapld. 
Mehterhâne-i Âmire’nin slah, Mühimmat- Harbiye Nezareti’nin kuruluşuna giden 
bir sürecin başlangcn teşkil etti. 
 

Anahtar Kelimeler: Osmanl Devleti, II. Mahmut, Mehterhâne-i Âmire, 
Islahat, Çadr. 
 

The Tent Pitchers Corps’ Reform (1826) 
 

Abstract
After abolishing the Janissary Corps, Sultan Mahmut II worked on reforms 

intended for existing military corps. The Tent Pitchers Corps, entrusted with 
producing, maintaining, repairing, protecting and carrying the Sultan’s tents and 
tents given on behalf of his, was regulated again with law which came into force on 
13-22 October in 1826. The law comprised significant innovations at administrative, 
financial and military aspects. The Superintedent had more authority than the 
Commander over the corps administration. By defining the roles and responsibilities 
of civil servants and military officers, more effective administration was ensured. 
Saving was made in budget by reducing the number of administrative and military 
staff of the corps about one-third. On the other hand, salaries of members of the 
corps were improved. The Tent Pitchers Corps reform constituted the beginning of a 
process leading to the establishment of Superintendency of War Material. 
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Giriş 
II. Mahmut Dönemi, Osmanl Devleti’nde yenilikler bakmndan 

ilklerin yaşandğ bir dönemdir. Devletin bütünlüğünü ve istikrarn tehdit 
eden ciddi sorunlarn üstesinden gelmek için idari, mali ve askeri alanlarda 
önemli yenilikler yapld. Devletin başna uzun bir süredir büyük sorunlar 
çkarmakta olan Yeniçeri Ocağ’nn 1826 ylnda isyan etmesi üzerine 
padişaha bağl kuvvetlerle gerçekleşen çarpşma sonucu kaldrlmas, 
yeniliklerin önünün açlmasna neden oldu. Yeniçeri Ocağ’nn 
kaldrlmasyla sonuçlanan bu hâdiseye, hayrl olay anlamnda “Vak’a-i 
Hayriye” ad verildi. Askeri alandaki yenileşmeye, Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye (bundan sonra Asâkir-i Mansûre) adyla yeni bir ordunun 
kuruluşu ile başland ve ardndan, hâlihazrdaki askeri ocaklarn 
lağvedilmesi veya yeniden düzenlenmesi uygulamalar ile devam edildi. Bu 
bağlamda, Kapkulu Süvari Ocaklar (sipah, silahtar, sağ ve sol ulufeciler, 
sağ ve sol garipler), Acemi Oğlan Ocağ, Mehterân- Tabl- Âlem, 
Harbeciler ve Boğaz Yamaklar lağvedilirken (Lütfi, 1999: 112-113; Esad, 
2000: 634); Topçu, Arabac, Bostanc, Humbarac, Mehterhâne-i Âmire gibi 
askeri ocaklar slah edildi. Bu amaçla mevcut askeri ocaklar için yeni 
kanunnâmeler hazrland. Bu kanunnâmelerle ocaklarn görevleri, teşkilat 
yaplar yeniden düzenlenirken mevcut zâbit ve neferlerin vazifelerini, yeni 
teşkilat yaps içinde sürdürmelerine çoğunlukla müsaade edildi. Bu arada, 
ocaklarn bir ksmnn isimleri değiştirildi. Bostanc Ocağ ad, önce 
Muallem Bostânîyân- Hâssa Ocağna, daha sonra Asâkir-i Hâssa’ya; 
Mehterhâne-i Âmire ve Cebehâne-i Âmire, önce Cebehâne ve Mehterhâne-i 
Âmire Nezareti adyla yeni bir teşkilat altnda birleştirildi ve bir süre sonra 
da Mühimmât- Harbiye Nezâreti’ne dönüştürüldü (Cevdet, 1309: 185-187; 
Uzunçarşl, 1988: 16-17; Esad, 1293: 250-255; Özcan, 1984: 347-396; 
Cezar, 1986: 258-259). 

Klasik dönem Osmanl Saray Teşkilatnda mehterhâne ad ile iki ayr 
ocak bulunmaktayd. Birincisi, askerî bando vazifesi gören Mehterân- Tabl-
 Âlem idi. Kaynaklarda, Mehterhâne-i Hâkani ya da Mehterhâne-i 
Hümâyûn olarak da kendisinden bahsedilir. İkincisi, padişah çadrnn 
kurulup toplanmasndan sorumlu Mehterhâne-i Âmire idi. Kaynaklarda, 
Mehterhâne-i Hayme ve Mehterân- Hayme olarak da kendisinden 
bahsedilmektedir.2 Bu araştrmada, Vak’a-i Hayriye sonras Mehterhâne-i 
                                                 
2 Daha fazla örnek için bkz: Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-nüvis Es’ad Efendi Tarihi 

(Bâhir Efendi’nin zeyl ve ilaveleriyle 1237-1241/1821-1826), (haz: Ziya Ylmazer), 
İstanbul 2000, s.274; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, c.II, İstanbul, 1983, s. 449; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Kanunnâme-i 
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (KAMM), Tarih Yazmalar No: 5824, vr.108a-120b; 
BOA, Hatt- Hümâyûn (HAT), no:17395. 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 32



A.Yaramş / Mehterhâne-i Âmire Ocağnn Islah (1826) 

Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 

A.Yaramş / Mehterhâne-i Âmire Ocağnn Islah (1826) 

Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 

Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 

 
Giriş 
II. Mahmut Dönemi, Osmanl Devleti’nde yenilikler bakmndan 

ilklerin yaşandğ bir dönemdir. Devletin bütünlüğünü ve istikrarn tehdit 
eden ciddi sorunlarn üstesinden gelmek için idari, mali ve askeri alanlarda 
önemli yenilikler yapld. Devletin başna uzun bir süredir büyük sorunlar 
çkarmakta olan Yeniçeri Ocağ’nn 1826 ylnda isyan etmesi üzerine 
padişaha bağl kuvvetlerle gerçekleşen çarpşma sonucu kaldrlmas, 
yeniliklerin önünün açlmasna neden oldu. Yeniçeri Ocağ’nn 
kaldrlmasyla sonuçlanan bu hâdiseye, hayrl olay anlamnda “Vak’a-i 
Hayriye” ad verildi. Askeri alandaki yenileşmeye, Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye (bundan sonra Asâkir-i Mansûre) adyla yeni bir ordunun 
kuruluşu ile başland ve ardndan, hâlihazrdaki askeri ocaklarn 
lağvedilmesi veya yeniden düzenlenmesi uygulamalar ile devam edildi. Bu 
bağlamda, Kapkulu Süvari Ocaklar (sipah, silahtar, sağ ve sol ulufeciler, 
sağ ve sol garipler), Acemi Oğlan Ocağ, Mehterân- Tabl- Âlem, 
Harbeciler ve Boğaz Yamaklar lağvedilirken (Lütfi, 1999: 112-113; Esad, 
2000: 634); Topçu, Arabac, Bostanc, Humbarac, Mehterhâne-i Âmire gibi 
askeri ocaklar slah edildi. Bu amaçla mevcut askeri ocaklar için yeni 
kanunnâmeler hazrland. Bu kanunnâmelerle ocaklarn görevleri, teşkilat 
yaplar yeniden düzenlenirken mevcut zâbit ve neferlerin vazifelerini, yeni 
teşkilat yaps içinde sürdürmelerine çoğunlukla müsaade edildi. Bu arada, 
ocaklarn bir ksmnn isimleri değiştirildi. Bostanc Ocağ ad, önce 
Muallem Bostânîyân- Hâssa Ocağna, daha sonra Asâkir-i Hâssa’ya; 
Mehterhâne-i Âmire ve Cebehâne-i Âmire, önce Cebehâne ve Mehterhâne-i 
Âmire Nezareti adyla yeni bir teşkilat altnda birleştirildi ve bir süre sonra 
da Mühimmât- Harbiye Nezâreti’ne dönüştürüldü (Cevdet, 1309: 185-187; 
Uzunçarşl, 1988: 16-17; Esad, 1293: 250-255; Özcan, 1984: 347-396; 
Cezar, 1986: 258-259). 

Klasik dönem Osmanl Saray Teşkilatnda mehterhâne ad ile iki ayr 
ocak bulunmaktayd. Birincisi, askerî bando vazifesi gören Mehterân- Tabl-
 Âlem idi. Kaynaklarda, Mehterhâne-i Hâkani ya da Mehterhâne-i 
Hümâyûn olarak da kendisinden bahsedilir. İkincisi, padişah çadrnn 
kurulup toplanmasndan sorumlu Mehterhâne-i Âmire idi. Kaynaklarda, 
Mehterhâne-i Hayme ve Mehterân- Hayme olarak da kendisinden 
bahsedilmektedir.2 Bu araştrmada, Vak’a-i Hayriye sonras Mehterhâne-i 
                                                 
2 Daha fazla örnek için bkz: Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-nüvis Es’ad Efendi Tarihi 

(Bâhir Efendi’nin zeyl ve ilaveleriyle 1237-1241/1821-1826), (haz: Ziya Ylmazer), 
İstanbul 2000, s.274; Mehmet Zeki Pakaln, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, c.II, İstanbul, 1983, s. 449; İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Kanunnâme-i 
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (KAMM), Tarih Yazmalar No: 5824, vr.108a-120b; 
BOA, Hatt- Hümâyûn (HAT), no:17395. 
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Mehterhâne-i Âmire’nin, 1826 yl düzenlemesine kadar geçen süre 
içinde îfâ ettiği görevler3 şunlard: 

- Padişahn kullanacağ çadrlar üretmek, 
- Padişahn hediye edeceği çadrlar üretmek, 
- Seferlerde ordunun kullanacağ çadrlar üretmek, 
- Çadrlarn tamir ve bakmlarn yapmak, 
- Çadrlar muhafaza etmek, 
- Seferlerde çadrlar taşmak, kurmak ve çadrlarn 

güvenliğini sağlamak, 
- Padişahn saray, kasr ve kayklar için minderler, şilteler, 

yastklar, perdeler ve benzeri ürünleri üretmek, 
- Vefat eden ya da azledilen veziriazam ve vezirlerin sahip 

olduklar oba çadrlar satn almak ve onlar ambarlarda muhafaza etmek ve 
korumak, 

- Mehterhânede kullanlmak üzere alnan çeşitli yün, kumaş, 
iplik ve benzeri malzemeleri ambarlarda muhafaza etmek, 

- İstanbul’a muvakkaten gelen elçiler, şerifler ve buna benzer 
hatrl kişilere verilecek çadrlar ve döşemeleri tahsis etmek ve kurmak, 

- Sûr- hümâyûn ad verilen Osmanl dönemi saray düğünleri 
için ihtiyaç duyulan her çeşit çadr emredilen yere taşmak ve kurmak, 

- Dîvân- Hümâyûnda mehterbaş, vezîr-i azamn emriyle ona 
ve diğer üyelere fodla ve çorba servisi yapmak, 

- Saray ve kasrlarda ihtiyaç fazlas mefruşat, kap kacak, 
şamdan ve benzeri malzemeleri muhafaza etmek ve bakmn yapmak idi 
(Pakaln, 1983: 449-450). 

 
2. Vak’a-i Hayriye Sonras Mehterhâne-i Âmire 
15 Haziran 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağ’nn kaldrlmasnn hemen 

ardndan ortaya çkan askeri boşluğu doldurmak üzere Asâkir-i Mansûre 
kuruldu. Bu arada mevcut askeri ocaklarn durumlar ile ilgili olarak 
şeyhülislamlkta geniş katlml bir meclîs-i şûrâ toplants düzenlendi. 
Toplantda, önce, defterdar efendi’nin Mehterhâne-i Âmire’nin eski usûl ve 
nizamlarna ilişkin hazrlamş olduğu takrîri okundu. Ardndan, ocağn eski 
                                                 
3 Kanunnâme, Mehterân- Hayme’nin zâbtân ve neferâtnn geçmişteki görevleri ve 

hizmetlerini “…nakl-i hümâyûn- hazret-i cihandârî ve Enderûn- hümâyûna sâyebanclk 
ve sefer-i hümâyûn vukû’unda mikdâr- vâfî neferât ile iktizâ eden otak ve hyâm- 
sâ’irenin nasb ve tertîbi ile Mehterhâne-i Âmire’de kâ’in bi’l-cümle mühimmât- hyâmn 
kemâ yenbagî hfz u hrâseti hdmetlerinde müstahdem olmalar kaziyyesine münhasr…” 
şeklinde ifade etmektedir. Bkz: BOA, KAMM-5824, 108a-b. 
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çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 34
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usûl üzere idare edilmesinin terk edilmesine; günün şartlarna cevap verecek 
yeni bir kanunnâme taslağ hazrlanmasna karar verildi. Bunun üzerine 
şûra’da bir taslak hazrland. Taslak, önce Bâb- Âlî’ye, ardndan da 
padişahn onayna sunuldu (ADVNS.KNA.d,1:120).  

13-22 Ekim 1826 tarihinde Padişah II. Mahmut’un onaylamasyla 
yürürlüğe giren yeni Mehterhâne-i Âmire Kanunnâmesi4 eskiye yönelik bir 
ksm düzenlemeleri devam ettirmekle beraber büyük oranda yeni 
düzenlemeler içermekteydi. Kanunnâme’ye göre, Osmanl Devleti’nin sefer 
organizasyonunda ordunun çadr ihtiyac hizmeti görevi, eskiden de olduğu 
gibi Mehterhâne-i Âmire tarafndan yerine getirilecekti (C.AS., 51155, 
31460). Ocak, bu görevini uzun bir süredir kendisine gerekli özenin 
gösterilmeyişi, ihtiyaç duyulan asker, donanm, malzeme vs. ihtiyaçlarnn 
karşlanmayş nedeniyle yeterince yerine getirememekteydi. Bu 
münasebetle; ocağn eski usûl ve kâideleri, kethüdalk ve diğer tüm gedikleri 
lağvedildi. Esâmîler, baz zâbitlere mahsus atiyye ve mevkûf, eski tayinât ve 
sâir muayyenât kaldrld, gelirleri hazineye aktarld (KAMM-5824:108b). 
Ser-hayme-i hassa ve çubukçu-i otağ- hümâyûn olanlara mahsus olup, hâlen 
tamam mehterbaş’nn tasarrufunda olan “has”, onun elinden alnarak 
Hazine-i Âmire’ye devredildi. Buna karşlk onlarn her birine derecelerine 
göre maaş ile tayinât tahsîs ve itâ klnd (KAMM-5824: 108b-109a). 
 

2.1. Mehterhâne-i Âmire’nin İdarecileri 
Yeni düzenleme, Mehterhâne-i Âmire’nin sevk ve idaresini nâzr ve 

mehterbaş’na brakyordu.  
Nâzr- Osmanl merkez teşkilatnda kalemiyye snfndan gelen üst 

düzey bir yöneticiydi. Kanunnâme’ye göre nâzr, menâsb- dîvâniyye’den 
sayld ve tevcihât- hümâyun defterinde humbarahâne nâzr ile muallem 
bostâniyân- hâssa nâzr arasna kaydedildi. Kanunnâme’de, nâzr’a 
“mühimmât- hyâmiyye nâzr, mühimmât nâzr, mehterhâne-i hayme nâzr 
ve mehterhâne nâzr” gibi farkl ifadelerle hitap edildiği görülmektedir 
(KAMM-5824: 109b-121b). Nâzr’n başlca görevleri şunlard: 

- Mühimmât- hyâmiyye için malzeme satn alm, 
- Mehterhâne-i Âmire’de bulunan çadrlarn ve mühimmatn 

düzgün ve birbiriyle karşmayacak şekilde ambarlara konulmas, muhafaza 
edilmesi, ihtiyaç durumunda hzlca yerlerinden çkarlmas, 

- Ambarlara iade edilecek çadrlarn iadesine nezaret etme ve satn 
alnan mühimmatn yerli yerine konulmas, 

                                                 
4 Kanunnâmenin tam metni için bkz. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Kanunnâme-i 

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye (KAMM), Tarih Yazmalar No: 5824, vr.107b-120b 
(Evâst- Rebîyü’l-evvel 1242). 
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Mehterhâne-i Âmire’nin, 1826 yl düzenlemesine kadar geçen süre 
içinde îfâ ettiği görevler3 şunlard: 

- Padişahn kullanacağ çadrlar üretmek, 
- Padişahn hediye edeceği çadrlar üretmek, 
- Seferlerde ordunun kullanacağ çadrlar üretmek, 
- Çadrlarn tamir ve bakmlarn yapmak, 
- Çadrlar muhafaza etmek, 
- Seferlerde çadrlar taşmak, kurmak ve çadrlarn 

güvenliğini sağlamak, 
- Padişahn saray, kasr ve kayklar için minderler, şilteler, 

yastklar, perdeler ve benzeri ürünleri üretmek, 
- Vefat eden ya da azledilen veziriazam ve vezirlerin sahip 

olduklar oba çadrlar satn almak ve onlar ambarlarda muhafaza etmek ve 
korumak, 

- Mehterhânede kullanlmak üzere alnan çeşitli yün, kumaş, 
iplik ve benzeri malzemeleri ambarlarda muhafaza etmek, 

- İstanbul’a muvakkaten gelen elçiler, şerifler ve buna benzer 
hatrl kişilere verilecek çadrlar ve döşemeleri tahsis etmek ve kurmak, 

- Sûr- hümâyûn ad verilen Osmanl dönemi saray düğünleri 
için ihtiyaç duyulan her çeşit çadr emredilen yere taşmak ve kurmak, 

- Dîvân- Hümâyûnda mehterbaş, vezîr-i azamn emriyle ona 
ve diğer üyelere fodla ve çorba servisi yapmak, 

- Saray ve kasrlarda ihtiyaç fazlas mefruşat, kap kacak, 
şamdan ve benzeri malzemeleri muhafaza etmek ve bakmn yapmak idi 
(Pakaln, 1983: 449-450). 

 
2. Vak’a-i Hayriye Sonras Mehterhâne-i Âmire 
15 Haziran 1826 tarihinde Yeniçeri Ocağ’nn kaldrlmasnn hemen 

ardndan ortaya çkan askeri boşluğu doldurmak üzere Asâkir-i Mansûre 
kuruldu. Bu arada mevcut askeri ocaklarn durumlar ile ilgili olarak 
şeyhülislamlkta geniş katlml bir meclîs-i şûrâ toplants düzenlendi. 
Toplantda, önce, defterdar efendi’nin Mehterhâne-i Âmire’nin eski usûl ve 
nizamlarna ilişkin hazrlamş olduğu takrîri okundu. Ardndan, ocağn eski 
                                                 
3 Kanunnâme, Mehterân- Hayme’nin zâbtân ve neferâtnn geçmişteki görevleri ve 

hizmetlerini “…nakl-i hümâyûn- hazret-i cihandârî ve Enderûn- hümâyûna sâyebanclk 
ve sefer-i hümâyûn vukû’unda mikdâr- vâfî neferât ile iktizâ eden otak ve hyâm- 
sâ’irenin nasb ve tertîbi ile Mehterhâne-i Âmire’de kâ’in bi’l-cümle mühimmât- hyâmn 
kemâ yenbagî hfz u hrâseti hdmetlerinde müstahdem olmalar kaziyyesine münhasr…” 
şeklinde ifade etmektedir. Bkz: BOA, KAMM-5824, 108a-b. 
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Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 
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- Bütün çadr ve mühimmatn dökümünü kalem kalem kayt altna 
aldrp, ardndan başmuhasebeye yeniden kaydettirip, mehterbaşna teslim 
edilmesi idi (KAMM-5824, 109b, 110b, 112a). 

Mehterbaş- Mehterhâne-i Âmire’nin nâzrdan sonra gelen en 
önemli amiriydi. Kanunnâme’de mehterbaşya “ser-hayme-i hassa, ser-
mehter-i hayme-i hassa, hayme-i hassa mehterbaşs, mehterbaş ve ser-
mehter” gibi farkl ifadelerle hitap edildiği görülmektedir. Kanunnâme, 
ocağn kdemlilerinden birinin “Ser-mehterân- hayme-i hassa” unvanyla 
ağa tayin edilmesini şart koşmaktayd. Ağa, tevcihât- hümâyûn defterinde 
lağmcbaşnn altndayd. Mehterbaşlğa atama, eskiden olduğu gibi, süre 
snrlandrmadan yaplmaya devam edildi. Ağa, bir kabahat işlemedikçe 
görevinin başnda bulunmaya devam edecekti. Mehterbaşnn başlca 
görevleri şunlard: 

- Çadrlarn konduğu ve muhafaza edildiği ambarlarn yaz ve kş 
temiz tutulmas, 

- Ambarlarn gereken yerlerine su konmas,  
- Ambarlarn kşlar pencerelerinin kapal tutulmas, 
- Kş aylarnda havann iyi olduğu günlerde ve yaz aylarnda 

ambarlarn, mühimmata hava aldrmak için pencerelerinin açk tutulmas, 
- Mehterhâne-i Âmire kaps başta olmak üzere lüzumlu yerlere 

nöbetçi konulmas,  
- Çadr kurma (hyâm nasb) talimi için her gün ve dönüşümlü 

olarak üç onbaş ve emirleri altndaki yirmi yedi neferin ikindi vaktine kadar 
görevlendirilmesi,  

- Nâzr ile beraber asker tahririnde bulunmak idi(KAMM-5824: 
109b, 112a,-b). 

Mehterhâne-i Âmire Kanunnâmesi gereği mehterbaşlk münhal 
olduğunda kolbölükbaş, kolbölükbaş mülâzm ve yüzbaşlardan hangisi bu 
makam hak ediyor ve layksa ona verilmesi gerekiyordu. Ancak daha önce 
halife-i evvel olan ve yeni kanunnâmenin ardndan rûz-nâmçeci tayin 
olunacak olan Abdi Efendi’nin bu düzenlemeyle mehterbaş olmasnn önü 
kapand. Her bakmdan bu göreve layk olan Abdi Efendi, mehterbaşlk 
makam münhal olduğunda, Mühimmât- Hyâm nâzrnn arzyla mehterbaş 
olarak tayin olunacakt. Tayin oluncaya kadar bu hususun, iktiza eden 
Dîvân- Hümâyûn ve Rüûs- Hümâyûn kalemlerine Mühimmat- Hyâm 
Nâzr İrfan-zâde Arif Efendi’nin inhâsyla gizli olarak kaydedilmesi ve ifşâ 
edilmemesi ilgililere emredildi (A.(DVNSKNA.d.), 1:120; HAT, 17395). 

Kolbölükbaş- Mehterhâne-i Âmire’nin nâzr ve mehterbaşdan 
sonra gelen en yetkili görevlisiydi. Kolbölükbaş, mehterbaşnn emri 
altnda, zâbit ve neferlerin sevk ve idaresinden sorumluydu. Görevleri 
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çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 36
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arasnda; ocak askerlerinin düzenli olarak ateşli ve kuru talim yapmalarna 
nezaret etme, çadr kurma talimi için onbaş ve neferleri görevlendirme ve 
takibini yapmak idi (KAMM-5824, 110a-b). 

Kolbölükbaş Mülâzm- Kolbölükbaşnn yardmcs olan 
kolbölükbaş mülâzmnn görevleri, padişahn saraydan başka bir yere nakli 
durumunda, selamlk ve binîş-i hümayûnlara mahsus olan sâyebân- 
hümâyûn ve diğer çadrlar nakletme, II. Mahmut’un Beşiktaş’ta ikamet 
ettiği süre boyunca orada bulunarak emrine verilen yüzbaş ve neferler ile 
çadrlar kurma, koruma ve güvenliği sağlama; bu görevleri yaparken 
askerlerin günlük talimlerini aksatmadan yapmalarn sağlamak üzere 
Dolmabahçe’de perşembe ve cumartesi günleri ateşli, diğer günlerde kuru 
talim yaptrma ve bir ay sonunda görev yapan yüzbaş ve neferleri 
Mehterhâne-i Âmire’ye gönderme ve yerlerine gelenlerle vazifesini 
sürdürmek idi (KAMM-5824: 112b-113a). 

Veznedâr- Kanunnâme yürürlüğe girdiğinde mevcut olan 45 adet 
veznedâr, Hazine-i Âmire’de istihdam olundu. Bunlarn saylar, çocuk 
sahibi olmadan vefat etme yoluyla 25’e düşünceye kadar veznedârlk görevi, 
başkalarna verilmeyecekti (C.BH.-5680). Veznedâr says 25’e düştükten 
sonra veznedârlardan biri çocuk sahibi olmadan vefat ettiğinde oluşan boşluk 
Mehterhâne-i Âmire’de onbaş veya çavuşândan birisine verilecekti. 
Veznedârbaşlk makam boşaldğnda ise Hazine-i Âmire Defterdar Efendi 
tarafndan veznedârlarndan biri veznedârbaş tayin olunacakt. Diğer 
hazinelerin veznedârlğna tayin olunacak kimselerin tayini hususu nâzr ve 
mehterbaş tarafndan ortaklaşa verilecek arz ve takrîrle olacakt. 
Mehterbaş, veznedârân ve sâir zâbitân ile neferât eskiden beri olduğu üzere 
bayram günlerinde ve Dîvân- Hümâyûn toplantlarnda üzerlerine düşen 
görevleri yapmaya devam edeceklerdi. Esâmelerin kaytlar kaldrlacak 
olduğundan; veznedârlarn, kalkacak olan yevmiyelerine karşlk olarak 
harc- vezneden mehterbaş olanlara senelik gelir olarak verilen 1200 kadar 
guruş, veznedârlara taksim ve i’tâ olunacakt (KAMM-5824: 116b-117b). 

Diğer Görevliler- Çadr üretiminin yapldğ ambarda devaml 
surette çalşmak üzere ambar emîni; çadrlarn kesim ve dikimi işleri için 
çadrcbaş; ihtiyaç duyulduğunda çadrc esnafnn da üretime katlmas ve 
benzeri işleri yürütmek üzere mûtemed-i ambâr- çadrcyân; çadrlarn 
konduğu ambarlarn güvenliğini sağlama, açlp kapanmasna nezaret etmek 
üzere de ambarc tayin edildi. Ocağn eşya ve malzemelerinin tutulduğu 
mühimmat defterlerini tutmak ve gerektiğinde ilgili yerlerle yaplacak 
yazşmalar yapmak üzere işinde dürüst bir rûz-nâmçeci ve bir de rûz-
nâmçeci yamağ olmak üzere iki memur tayin edildi. Her ikisinin de 
görevlerinde terfi ederek veznedârlğa yükselebilme yolu açkt. Bunlarn bir 
şekilde görevden ayrlmalar durumunda ise yerlerine, kalemlerden ya da 
başka bir yerde işinde dürüst olan birisinin istihdam edilmesi zorunluydu 
(KAMM-5824: 111a-112a). 
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- Bütün çadr ve mühimmatn dökümünü kalem kalem kayt altna 
aldrp, ardndan başmuhasebeye yeniden kaydettirip, mehterbaşna teslim 
edilmesi idi (KAMM-5824, 109b, 110b, 112a). 

Mehterbaş- Mehterhâne-i Âmire’nin nâzrdan sonra gelen en 
önemli amiriydi. Kanunnâme’de mehterbaşya “ser-hayme-i hassa, ser-
mehter-i hayme-i hassa, hayme-i hassa mehterbaşs, mehterbaş ve ser-
mehter” gibi farkl ifadelerle hitap edildiği görülmektedir. Kanunnâme, 
ocağn kdemlilerinden birinin “Ser-mehterân- hayme-i hassa” unvanyla 
ağa tayin edilmesini şart koşmaktayd. Ağa, tevcihât- hümâyûn defterinde 
lağmcbaşnn altndayd. Mehterbaşlğa atama, eskiden olduğu gibi, süre 
snrlandrmadan yaplmaya devam edildi. Ağa, bir kabahat işlemedikçe 
görevinin başnda bulunmaya devam edecekti. Mehterbaşnn başlca 
görevleri şunlard: 

- Çadrlarn konduğu ve muhafaza edildiği ambarlarn yaz ve kş 
temiz tutulmas, 

- Ambarlarn gereken yerlerine su konmas,  
- Ambarlarn kşlar pencerelerinin kapal tutulmas, 
- Kş aylarnda havann iyi olduğu günlerde ve yaz aylarnda 

ambarlarn, mühimmata hava aldrmak için pencerelerinin açk tutulmas, 
- Mehterhâne-i Âmire kaps başta olmak üzere lüzumlu yerlere 

nöbetçi konulmas,  
- Çadr kurma (hyâm nasb) talimi için her gün ve dönüşümlü 

olarak üç onbaş ve emirleri altndaki yirmi yedi neferin ikindi vaktine kadar 
görevlendirilmesi,  

- Nâzr ile beraber asker tahririnde bulunmak idi(KAMM-5824: 
109b, 112a,-b). 

Mehterhâne-i Âmire Kanunnâmesi gereği mehterbaşlk münhal 
olduğunda kolbölükbaş, kolbölükbaş mülâzm ve yüzbaşlardan hangisi bu 
makam hak ediyor ve layksa ona verilmesi gerekiyordu. Ancak daha önce 
halife-i evvel olan ve yeni kanunnâmenin ardndan rûz-nâmçeci tayin 
olunacak olan Abdi Efendi’nin bu düzenlemeyle mehterbaş olmasnn önü 
kapand. Her bakmdan bu göreve layk olan Abdi Efendi, mehterbaşlk 
makam münhal olduğunda, Mühimmât- Hyâm nâzrnn arzyla mehterbaş 
olarak tayin olunacakt. Tayin oluncaya kadar bu hususun, iktiza eden 
Dîvân- Hümâyûn ve Rüûs- Hümâyûn kalemlerine Mühimmat- Hyâm 
Nâzr İrfan-zâde Arif Efendi’nin inhâsyla gizli olarak kaydedilmesi ve ifşâ 
edilmemesi ilgililere emredildi (A.(DVNSKNA.d.), 1:120; HAT, 17395). 

Kolbölükbaş- Mehterhâne-i Âmire’nin nâzr ve mehterbaşdan 
sonra gelen en yetkili görevlisiydi. Kolbölükbaş, mehterbaşnn emri 
altnda, zâbit ve neferlerin sevk ve idaresinden sorumluydu. Görevleri 
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Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 
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Tablo 1. Mehterhâne-i Âmire Teşkilat 

Rütbe Say Ma’âş /Mâhiye 
(Beherine Verilen Guruş) 

Nâzr - 3000 
Mehterbaş - 1500 
Kolbölükbaşs - 500 
Kolbölükbaşs Mülâzm 1 300 
Yüzbaşlar5 3 180 
Yüzbaş Mülâzmlar6 3 120 
Sancaktârlar 3 100 
Çavuşlar 3 60 
Onbaşlar 3 30 
Neferât 270 20 
E’imme Efendiler 3 60 
Sakalar 3 20 
Tabîp 1 75 
Cerrah 1 75 
Tranpeteci 2 20 
Tabl-zen 2 20 
Sûrnâ-zen 2 20 
Nefer Kâtibi 1 150 
Rûz-nâmçeci 1 500 
Rûz-nâmçeci Yamağ 1 300 
Emîn-i Ambâr- Çadrcyân 1 300 
Ambârc-i Hyâm 1 250 
Mu’temed-i Ambâr- Çadrcyân 1 150 
Toplam Say 309 7750 

 
2.2. Çadrlarn İstanbul Dşna Nakli  
Çadrlar, gerek vezirlerin kara ve deniz yolculuğu gerekse başka 

nedenlerle İstanbul dşna gönderilmesi iktiza ettiğinde, gidilecek yerin 
mesafesi ve mühimmatn miktarna göre bir ya da iki onbaş, neferleriyle 
birlikte gönderilirdi. Görevli askerler, piyade olarak çadr ya da çadrlar 
gideceği mahalle götürüp kurma ve muhafaza etme vazifesini yerine 
getirirken, onlara verilecek münasip harcrah, vezir buyruldusu veya diğer 
memurlarn mühürlü tezkireleriyle gidilecek yerdeki idareciye verilirdi. Bu 

                                                 
5Yüzbaş-i evvel, önceki teşkilatta ser-mehter-i hayme-i sadr- âlîye, yüzbaş-i sânî, ser-
mehter serâ-perde-i harem-i hümâyûna karşlk ihdas edildiler. Bkz. İÜK., KAMM, TY.5824, 
vr.110-b. 
6 Yüzbaş mülâzm- evvel, önceki teşkilatta ser-mehter-i kethudâ-y sadr- âlîye karşlk ihdas 
edildi. Bkz. İÜK., KAMM, TY.5824, vr.110-b. 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 38
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askerlerin görev yaptklar yerlerde almalar gereken tayinât, giderken 
ellerine verilen ferman gereğince, noksansz olarak kendilerine dağtlrd. 
Görevli askerler, gittikleri yerlerde çadrlara olan ihtiyacn kalmamasnn 
ardndan, bütün mühimmat eksiksiz olarak İstanbul’a getirmek ve hesabyla 
teslim etmekle yükümlüydüler (KAMM-5824: 110a, 113b). 

Nâzr tarafndan görevlendirilen bir vekilharç, sefere giden mehter 
askerlerinin tayinât ile görevli klnd. Ayrca dönüşümlü olarak Edirne 
Mehterhânesi’nde bulunan mehterlerin tayinât ise nâzr tarafndan 
görevlendirilen bir vekilharç tarafndan dağtlmaktayd (KAMM-5824: 
113b-114a). 

 
2.3. Mehterhâne-i Âmire’ye Asker Alm 
Mehterhâne-i Âmire’ye satn alnacak malzemeleri, imal edilecek 

ürünleri, çadrlarn mahzenlere taşnmas, yerleştirilmesi, bakm, dşarya 
nakledilmesi hizmetlerini yerine getirmesi için 300 kişilik bir askeri birliğin 
kurulmasna karar verildi. Bu münasebetle asker tahririne başland. Asker 
tahrîri, nâzr ve mehterbaş’nn birlikte yürütecekleri bir görevdi. Bu görevi 
yaparken nefer olarak yazlacaklarda, asl ve neslinin bilinmesi, vücutça bir 
hastalğnn bulunmamas, ahlaknn düzgün ve on beş ile otuz yaşlar 
arasnda olmas şartlarn araştracaklard. Hâlen Mehterhâne-i Âmire’de 
otuz yaşn geçen neferlerden doğru ve dürüst olanlara, devam etmek 
isterlerse izin verilecekti. Buna mukabil ocakta otuz yaşn geçmiş ya da 
sakat, hasta, kör, mühtedi, ahlak bozuk, asl nesli bilinmeyen kimselerin7 
devam etmelerine ise izin verilmeyecekti (KAMM-5824:109b). 

Her dokuz neferin başna bir onbaş; bir saf8 itibar olunan her yüz 
neferin başna bir yüzbaş tayin edildi. Birinci, ikinci ve üçüncü saflarn 
başna getirilen yüzbaşlarn mümtaz ve dirâyetli kimseler olmasna özen 
gösterildi. Bunlarn maiyyetine birer yüzbaş mülâzm ve her safa birer 
imam, sancakdâr ve çavuş verildi. Ayrca, tamamna bir nefer kâtibi ile 
hekimbaş marifetiyle bir tabip ve cerrah tayin ve tahsis klnd. Bu 
görevlilerin başna da bir kolbölükbaş ve kolbölükbaş mülâzm tayin 
edildi. Kolbölükbaş, idaresi altnda bulunan yüzbaşlarn; yüzbaşlar da 
saflarndaki zâbitân ve 105 neferin, onbaşlar da dokuz neferin 
                                                 
7Ocaklar kaldrlmş olan yeniçerilerin bir ksm, yeni kurulan Asâkir-i Mansûre’ye nefer 
olarak kaydolmuşlardr. Bu szmann ortaya çkmas üzerine tahkikat yaplmş, szanlar tespit 
edilerek cezalandrlmştr. Bu nedenle, yeni kurulan ya da düzenlenen askeri ocaklara asker 
alm yaplrken mülga yeniçeri ocağ ile bir bağlarnn olup olmadğ incelenmekte, 
kanunnâmelere nefer olarak alnacaklara “asl ve nesli”nin belli olmas şart getirilmiştir. 
Örnekler için bkz: BOA, HAT, no:17379,17357. 
8 Bu kelime daha sonra “bölük” olarak değiştirilmiştir. Bkz. BOA, (A.{DVNSKNA.d.),1, s.129 
(7 Receb 1243/24 Ocak 1828). 
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Tablo 1. Mehterhâne-i Âmire Teşkilat 

Rütbe Say Ma’âş /Mâhiye 
(Beherine Verilen Guruş) 

Nâzr - 3000 
Mehterbaş - 1500 
Kolbölükbaşs - 500 
Kolbölükbaşs Mülâzm 1 300 
Yüzbaşlar5 3 180 
Yüzbaş Mülâzmlar6 3 120 
Sancaktârlar 3 100 
Çavuşlar 3 60 
Onbaşlar 3 30 
Neferât 270 20 
E’imme Efendiler 3 60 
Sakalar 3 20 
Tabîp 1 75 
Cerrah 1 75 
Tranpeteci 2 20 
Tabl-zen 2 20 
Sûrnâ-zen 2 20 
Nefer Kâtibi 1 150 
Rûz-nâmçeci 1 500 
Rûz-nâmçeci Yamağ 1 300 
Emîn-i Ambâr- Çadrcyân 1 300 
Ambârc-i Hyâm 1 250 
Mu’temed-i Ambâr- Çadrcyân 1 150 
Toplam Say 309 7750 

 
2.2. Çadrlarn İstanbul Dşna Nakli  
Çadrlar, gerek vezirlerin kara ve deniz yolculuğu gerekse başka 

nedenlerle İstanbul dşna gönderilmesi iktiza ettiğinde, gidilecek yerin 
mesafesi ve mühimmatn miktarna göre bir ya da iki onbaş, neferleriyle 
birlikte gönderilirdi. Görevli askerler, piyade olarak çadr ya da çadrlar 
gideceği mahalle götürüp kurma ve muhafaza etme vazifesini yerine 
getirirken, onlara verilecek münasip harcrah, vezir buyruldusu veya diğer 
memurlarn mühürlü tezkireleriyle gidilecek yerdeki idareciye verilirdi. Bu 

                                                 
5Yüzbaş-i evvel, önceki teşkilatta ser-mehter-i hayme-i sadr- âlîye, yüzbaş-i sânî, ser-
mehter serâ-perde-i harem-i hümâyûna karşlk ihdas edildiler. Bkz. İÜK., KAMM, TY.5824, 
vr.110-b. 
6 Yüzbaş mülâzm- evvel, önceki teşkilatta ser-mehter-i kethudâ-y sadr- âlîye karşlk ihdas 
edildi. Bkz. İÜK., KAMM, TY.5824, vr.110-b. 
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Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 

39



Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: XV, Say 1, 2013 

kumandanydlar. Hepsinin başnda da mehterbaş bulunuyordu (KAMM-
5824:110a-b). 

Kanunnâme ile kolbölükbaş olanlar daha önceki ocak kethüdasnn; 
kolbölükbaş mülâzm olanlar sâyebânclk- hazret-i şehriyârînin; yüzbaş-i 
evvel olanlar vezîr-i a’zam mehterbaşlğnn; yüzbaş-i sânî olanlar harem-i 
hümâyûn mehterbaşlğnn ve yüzbaş mülâzm- evvel olanlar vezîr-i a’zam 
kethüdas mehterbaşlğ görev ve sorumluluğunu üstlendiler (KAMM-5824: 
110a-b). 

 
2.4. Disiplin ve Ceza 
Neferlerin gece ve gündüz kşlalarnda ve memur olduklar 

mahallerde görevleri üzere bulunmalar gerekirken bulunmayanlar ya da 
birliklerinden firar edenler derhal bulunarak lazm gelen cezaya 
çarptrlrlard. Mehterhâne-i Âmire neferlerinden birinin suç işlemesi veya 
herhangi bir töhmeti hâlinde onbaş yüzbaşya; yüzbaş kolbölükbaşya; 
kolbölükbaş da gerekli gördüğü takdirde nâzr ve mehterbaşya ifade 
vererek tebliğ ederdi. Suçun büyüklüğüne göre cezalandrma işlemi nâzr ve 
mehterbaş tarafndan yerine getirilirdi (KAMM-5824:110b). Bu yllarda 
gerek zâbit ve gerekse neferlere yaptklar suçlarn ağrlğna göre verilen 
cezalar, hafiften ağra doğru; krbaçlama, rütbe tenzîli, ihraç, hapis, sürgün 
ve idam etme idi (Cevad,ty: 16-18). 

 
2.5. Talim  
Sefere çkan ordunun ihtiyac olan çadrlarn naklinden hususiyetle 

sorumlu olan Mehterhâne-i Âmire neferleri, çadrlarn düşmandan 
korunmas için, Asâkir-i Mansûre neferleri gibi talim ve taallüm ederlerdi. 
Neferlere silahlar için gereken barut ise Cebehâne-i Âmire’den 
karşlanyordu. Haftann pazartesi ve perşembe günleri neferler, zâbitlerinin 
idaresinde Sultanahmet Meydan’nda ateşli talim, geri kalan günlerde ise 
Mehterhâne-i Âmire’nin avlusunda “kuru talim” yapyorlard. Gerek ateşli 
ve gerekse kuru talim boyunca neferlere muharebe sanat öğretilmeye 
çalşlmakta, bunun yannda silahlarn temizleme ve silme eğitimi 
verilmekteydi. Neferler kullandklar tüfeğin kundağ bozulduğunda durumu 
zâbitlerine, onlar da kundağ nâzra ulaştrmakla yükümlüydüler. İlk önce 
kundağn tamirine baklr, eğer tamiri mümkün değil ise eskisinin yerine 
yenisi zâbitleri tarafndan neferlere verilirdi (KAMM-5824: 111b, 112b-
113a). 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 40
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2.6. Dini Eğitim 
Neferlerin dini eğitim almalar amacyla her safa bir imam 

görevlendirilmesi kanunnâmenin gereklerindendi. İmam seçimi ve tayini ile 
İstanbul Kads görevlendirildi. Saflara tayin edilen imamlar neferlere 
sabahlar birer nöbet Kur’ân- Kerîm, ilmihâl ve dinî konulara ilişkin dersler 
veriyorlard. Neferlerin günlük beş vakit namaz cemaatle klmalarn temîn 
etmekle zabitleri görevliydi (KAMM-5824: 111b-112a). 

 
2.7. Terhis ve Emeklilik 
Mehterhâne-i Âmire zâbitân ve neferât, askerliklerinin on iki yln 

tamamladktan sonra ziraat ya da ticaret yapma, evlenme ve benzeri geçerli 
gerekçelerle ocaktan maaş bağlanmadan terhis olabilmekteydiler. Ancak on 
iki yl doldurmadan hiç kimseye, her ne sebeple olursa olsun izin 
verilmiyordu. 

Sulh vaktinde görevlerini ifa ederken maaşa mutasarrf olanlardan 
ihtiyar veya hasta olanlar aldklar maaşlarnn yars ile emekli 
edilmekteydiler. Eğer ki, sefer vaktinde yaralanp iş göremez hale gelirlerse 
maaşlarnn üçte biri ya da daha fazlasyla da emekli ediliyorlard. Yine, 
mâhiyeli neferlerden biri sulh vaktinde ihtiyar ve hasta olur ise tamam 
mahiyesiyle; eğer seferde yaralanp iş göremez olursa yarasnn ve 
istihkaknn durumuna göre maaşndan fazlasyla da emekli 
edilebilmekteydiler (KAMM-5824: 114b-115a). 

Emekli olmas uygun görülen asker, Mehterhâne-i Âmire Nâzr ve 
Mehterbaş’nn ortak verecekleri arz ile hekimbaşya havale olunmaktayd. 
Hekimbaş, askerin muayenesinden sonra askerliğe elverişli olmadğna 
karar verirse asker ve evrak, dîvân- sadâret penâhîye gönderilirdi. 
Dîvândan da, askerin görevini yapamayacağ irâdesi çkarsa defterdâr efendi, 
dîvân- sadâret penâhînin takdir ettiği takrîr ve şurûta göre askere 
maaş/mahiye düzenlerdi (KAMM-5824: 115a). 

 
2.8. Maaş ve Kisve 
Mehterhâne-i Âmire’nin sivil ve asker memurlar, eskiden beri maaş 

ve mahiye yetersizliği ve azlğ nedeniyle “avâ’id ve cevâiz ahzna” teşebbüs 
etmekteydiler. Bu nedenle maaş ve mâhiyenin yeterli ve dolgun olmasna 
dikkat edildi (KAMM-5824: 117a). Nâzrn aylk maaşna beş kat zam 
yaplarak maaş 3000 guruşa çkarld. Mehterbaşna 1500, yüzbaşya 180, 
çavuşa 60 ve nefere 20 guruş aylk maaş ve mâhiye verildi9. Burada 
neferlere verilen maaş artş çok daha dikkat çekicidir. Kanunnâmeden önce 

                                                 
9 Mehterhâne-i Hayme’nin diğer görevlilerinin maaş için Tablo I’e baknz. 
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kumandanydlar. Hepsinin başnda da mehterbaş bulunuyordu (KAMM-
5824:110a-b). 

Kanunnâme ile kolbölükbaş olanlar daha önceki ocak kethüdasnn; 
kolbölükbaş mülâzm olanlar sâyebânclk- hazret-i şehriyârînin; yüzbaş-i 
evvel olanlar vezîr-i a’zam mehterbaşlğnn; yüzbaş-i sânî olanlar harem-i 
hümâyûn mehterbaşlğnn ve yüzbaş mülâzm- evvel olanlar vezîr-i a’zam 
kethüdas mehterbaşlğ görev ve sorumluluğunu üstlendiler (KAMM-5824: 
110a-b). 

 
2.4. Disiplin ve Ceza 
Neferlerin gece ve gündüz kşlalarnda ve memur olduklar 

mahallerde görevleri üzere bulunmalar gerekirken bulunmayanlar ya da 
birliklerinden firar edenler derhal bulunarak lazm gelen cezaya 
çarptrlrlard. Mehterhâne-i Âmire neferlerinden birinin suç işlemesi veya 
herhangi bir töhmeti hâlinde onbaş yüzbaşya; yüzbaş kolbölükbaşya; 
kolbölükbaş da gerekli gördüğü takdirde nâzr ve mehterbaşya ifade 
vererek tebliğ ederdi. Suçun büyüklüğüne göre cezalandrma işlemi nâzr ve 
mehterbaş tarafndan yerine getirilirdi (KAMM-5824:110b). Bu yllarda 
gerek zâbit ve gerekse neferlere yaptklar suçlarn ağrlğna göre verilen 
cezalar, hafiften ağra doğru; krbaçlama, rütbe tenzîli, ihraç, hapis, sürgün 
ve idam etme idi (Cevad,ty: 16-18). 

 
2.5. Talim  
Sefere çkan ordunun ihtiyac olan çadrlarn naklinden hususiyetle 

sorumlu olan Mehterhâne-i Âmire neferleri, çadrlarn düşmandan 
korunmas için, Asâkir-i Mansûre neferleri gibi talim ve taallüm ederlerdi. 
Neferlere silahlar için gereken barut ise Cebehâne-i Âmire’den 
karşlanyordu. Haftann pazartesi ve perşembe günleri neferler, zâbitlerinin 
idaresinde Sultanahmet Meydan’nda ateşli talim, geri kalan günlerde ise 
Mehterhâne-i Âmire’nin avlusunda “kuru talim” yapyorlard. Gerek ateşli 
ve gerekse kuru talim boyunca neferlere muharebe sanat öğretilmeye 
çalşlmakta, bunun yannda silahlarn temizleme ve silme eğitimi 
verilmekteydi. Neferler kullandklar tüfeğin kundağ bozulduğunda durumu 
zâbitlerine, onlar da kundağ nâzra ulaştrmakla yükümlüydüler. İlk önce 
kundağn tamirine baklr, eğer tamiri mümkün değil ise eskisinin yerine 
yenisi zâbitleri tarafndan neferlere verilirdi (KAMM-5824: 111b, 112b-
113a). 
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Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 
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günlük 5 akçe alan ve aylk olarak 1 guruştan biraz fazlaya tekâbül eden 
nefer aylğ, yaklaşk 20 kat artrlarak 20 guruşa yükseltildi. 

Mehterhâne-i Âmire zâbitân ve neferlerine verilecek kisvenin 
Asâkir-i Mansûre askerleri benzeri olmas esas getirildi. Aşağda, 
Mehterhâne-i Âmire zâbitân ve neferâtnn giyecekleri kisveler, bir tablo 
içinde gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Mehterhâne-i Âmire Zâbitân ve Neferâtnn Kisvesi 

Kolbölükbaşnn Kisvesi 
                    Adet 

Güvez Çukadan Boy Cepken 1 
Çuka Potur 1 
Telli Şubara 1 
Bağdat Şal 1 

Kolbölükbaş Mülâzmnn Kisvesi 
Koyu Zeytûnî Çukadan boy Cepkeni 1 
Mâ’i Çukadan Potur 1 
Şubara 1 
Bağdat Şal 1 
Yüzbaş ve Mülâzm ve Sancaktar ve Çavuşânn Kisveleri 
Koyu Zeytûnî Çukadan Telli Şubara 1 
Zeytûnî Çukadan Ksa Cepken 1 
Ksa Anterî 1 
Mâ’i Çukadan Skma 1 

Nefer Kâtibinin Kisvesi 
İbrişim Çprâsetli Koyu Zeytûnî 
Çukadan Boy Cepkeni 

1 

Çuka Yelek 1 
Çuka Skma 1 
Şubara 1 
Bağdat Şal 1 

Neferât- Sâ’irenin Kisveleri 
Koyu Zeytuni Çukadan Şubara 1 
Ta’lim Abas 1 
Koyu Zeytûnî Çukadan Ksa Anterî 1 
Yelek 1 
Kuşak 1 
Siyah Şayak Skma 1 
Gömlek 1 
Gömlek İçi 1 
Serhadli Ayakkab 1çift 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 42
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2.9. Edirne Mehterhânesi 
İstanbul dşnda Mehterhâne-i Âmire’nin Edirne’de de bir 

mehterhânesi bulunuyordu. Mehterhâne’nin temizliği, çadrlarn 
havalandrlmas ve korunmas görevi İstanbul Mehterhânesi’nden 
gönderilen bir yüzbaş mülâzm kumandasndaki üç onbaş ve yirmi yedi 
neferden oluşan bir askeri birlik tarafndan yerine getiriliyordu. Üç ayn 
sonunda bu askeri birlik görevini, İstanbul’dan gelen bir başka birliğe 
brakarak geri dönüyordu. Bu askerlerin İstanbul’dan Edirne’ye gidiş-dönüş 
masraf ile nâzr ilgilenmekteydi (KAMM-5824: 113a,114a).  

Her senenin Muharrem ay başnda İstanbul ve Edirne 
Mehterhâneleri’nde, başta çadrlar olmak üzere bütün mühimmatn saym 
yaplrd. Bu saymda, ambarda mevcut olan çadrlar, yeni, kullanlmş ve 
eski olmak üzere üç snfa ayrlrd. Saym işlemi, nâzrn idaresindeki 
görevliler tarafndan yaplrd. Saym sonucu, başmuhasebede kaytl 
bulunan defterle karşlaştrlr ve ardndan mühimmat defteri, mehterbaşna 
teslim edilirdi. Diğer taraftan ambarlarda mühimmat eksikliğinin ortaya 
çkmas durumunda, başta mehterbaş olmak üzere rûznâmçeci ve ambarc 
sorumlu tutulur ve zararn onlardan tazmîni yoluna gidilirdi (KAMM-5824: 
113a). 

 
Sonuç 
Yeniçeri Ocağnn kaldrlmas Osmanl askeri teşkilatnn 

yenileşmesi açsndan bir milattr. Asâkir-i Mansûre’nin kuruluşu ile 
başlayan yenileşme süreci, devamnda yarar görülen mevcut kurumlarn 
slaha tâbi klnmasyla devam etmiştir. Bu kurumlardan biri de Mehterhâne-
i Âmire idi. 13-22 Ekim 1826 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunnâme, 
ocağa, padişah çadrlarn ve onun adna verilecek çadrlar i’mâl, temizlik, 
bakm, tamir, muhafaza ve nakletme görevleri verdi. Nâzr, ocağn 
idaresinde mehterbaşya nazaran daha çok yetkili klnd. Bununla beraber 
asker alm, tayini ve terfileri hususlarnda her ikisi müşterek hareket 
etmekle yükümlü klndlar. Ocağn asker ve çalşan says yaklaşk üçte bire 
düşürülürken, görev yapanlarn maaş/mahiye ve tayinâtnda ise kayda değer 
bir iyileştirme yapld. Askerlere verilen idari, sosyal ve ekonomik haklarn 
Asâkir-i Mansûre askerleriyle eşdeğer olmasna özen gösterildi.  

Mehterhâne-i Âmire’nin Islah, Osmanl askerî levâzmat sisteminin 
gelişiminin bir evresidir. Nitekim bir süre sonra Mehterhâne-i Âmire, 
Cebehâne-i Âmire ile önce Cebehâne ve Mehterhâne-i Âmire Nezareti’ne 
daha sonra da Mühimmât- Harbiye Nezâreti’ne dönüştü.  
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günlük 5 akçe alan ve aylk olarak 1 guruştan biraz fazlaya tekâbül eden 
nefer aylğ, yaklaşk 20 kat artrlarak 20 guruşa yükseltildi. 

Mehterhâne-i Âmire zâbitân ve neferlerine verilecek kisvenin 
Asâkir-i Mansûre askerleri benzeri olmas esas getirildi. Aşağda, 
Mehterhâne-i Âmire zâbitân ve neferâtnn giyecekleri kisveler, bir tablo 
içinde gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Mehterhâne-i Âmire Zâbitân ve Neferâtnn Kisvesi 

Kolbölükbaşnn Kisvesi 
                    Adet 

Güvez Çukadan Boy Cepken 1 
Çuka Potur 1 
Telli Şubara 1 
Bağdat Şal 1 

Kolbölükbaş Mülâzmnn Kisvesi 
Koyu Zeytûnî Çukadan boy Cepkeni 1 
Mâ’i Çukadan Potur 1 
Şubara 1 
Bağdat Şal 1 
Yüzbaş ve Mülâzm ve Sancaktar ve Çavuşânn Kisveleri 
Koyu Zeytûnî Çukadan Telli Şubara 1 
Zeytûnî Çukadan Ksa Cepken 1 
Ksa Anterî 1 
Mâ’i Çukadan Skma 1 

Nefer Kâtibinin Kisvesi 
İbrişim Çprâsetli Koyu Zeytûnî 
Çukadan Boy Cepkeni 

1 

Çuka Yelek 1 
Çuka Skma 1 
Şubara 1 
Bağdat Şal 1 

Neferât- Sâ’irenin Kisveleri 
Koyu Zeytuni Çukadan Şubara 1 
Ta’lim Abas 1 
Koyu Zeytûnî Çukadan Ksa Anterî 1 
Yelek 1 
Kuşak 1 
Siyah Şayak Skma 1 
Gömlek 1 
Gömlek İçi 1 
Serhadli Ayakkab 1çift 

 
  

A.Yaramş / Mehterhâne-i Âmire Ocağnn Islah (1826) 

Âmire’nin slah edilmesine yönelik yaplan kanunnâme ve düzenlemeler 
incelenecektir. 

 
1. Vak’a-i Hayriye Öncesi Mehterhâne-i Âmire 
Mehterhâne-i Âmire’nin kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’ne 

kadar gitmektedir. Ancak ocağn kuruluşu, teşkilat ve kşlasnn yerinin 
nerede olduğu hususlar, hâlâ araştrlmaya ve açklanmaya muhtaçtr. 
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Sultanahmet’teki At Meydan’nda 
bulunan İbrahim Paşa Saray’nn bir bölümünün Mehterhâne-i Âmire olarak 
kullanldğ bilinmektedir. Çadr ihtiyacnn artmasna bağl olarak 
Mehterhâne-i Âmire’ye zamanla ilave binalar inşa edildi. Bu binalardan 
birincisi, Mehterhâne-i Âmire’nin yanna, ikincisi ise Sultanahmet Camisi 
şadrvan avlusuna yapld. İstanbul’da çkan baz yangnlar, Mehterhâne-i 
Âmire’nin binalarna da zarar verdi; bu nedenle, ocağn binalar ya tamir 
edildi ya da yeniden inşa edildiler (Atasoy, 2000: 23-29; Mutlu, 1994: 53). 

Mehterhâne-i Âmire’nin görevli olan çadr mehterlerinin says, 
dönemlere göre farkllk göstermiştir. Çadr mehterlerinin says, Fatih 
Sultan Mehmet Dönemi’nde otuz sekiz, Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi’nde sekiz yüz yetmiş, on yedinci yüzyl ortasnda iki bin ve on 
sekizinci yüzylda ise sekiz yüz civarndayd (Atasoy, 2000: 23). 
Mehterhâne-i Âmire, 13-22 Ekim 1826 tarihinde slaha tabi tutulmadan önce 
zâbit, nefer, veznedâr ve çadrc olarak says 911 kişi; günlük yevmiyeleri 
ise 5512 akçeden ibaretti. Ocak neferâtnn günlük yevmiyesi beş akçe idi. 
Zabitlerin durumu da neferlerinkinden farkl değildi. Onlarn durumlarn 
düzeltmek için “mahlûl ve terk-i hdmet” nedeniyle ocakla ilişiği kalmayan 
zâbitlerin esâmileri, görevdeki zâbitlere veriliyordu (KAMM-5824: 107b). 

Mehterhâne-i Âmire, dört odaya taksim edilmişti. Her bir odann 
üçer adet bölüğü bulunmakta, bölüklerin başnda bölükbaş, onlarn üzerinde 
ocak kethüdas ve hepsinin üzerinde ise mehterbaş bulunmaktayd. 
Mehterbaş vefat ettiğinde, kethüdas mehterbaşlğa; bölükbaşlarn en 
kdemlisi kethüdalğa; veznedârlardan biri de bölükbaşlğa tayin olurdu. 
Veznedârlk makamnn boşalmas durumunda; veznedâr, bilâ-veled ise 
çoğunlukla odalardan en eskisindeki çavuş ve onbaşlardan birine bazen de 
emektar hademelerden birine tevcîh edilirdi (KAMM-5824: 108a). 

Hazine-i Âmire’de mîrî mallarn saym için müretteb olan krk beş 
veznedârdan biri veznedârbaş olup; geri kalanlardan bir ksm, Hazine-i 
Hümâyûn’da veznedârbaşnn emrinde ve bazlar ise diğer hazinelerde ve 
mehterhânenin mühimmât- hyâm hizmetlerinde görev yaparlard. Bir 
veznedâr ile ser-bölük-i evvel ve ser bölük-i sânî kaydyla iki kâtip de, 
Mehterhâne-i Âmire Kitâbetinde istihdam olunurlard (KAMM-5824: 108a). 
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Giriş 
Sosyoloji disiplini için aile kurumu, toplumsal yapy ortaya 

çkarmas açsndan önemlidir. Aile, toplumdaki bireylerin bir arada 
bulunmalarn sağlayan birincil etkiye sahip sosyal gruplarn başnda 
gelmektedir. Toplumu oluşturan ailenin, günün koşullarna göre yaşadğ 
değişim, geçirdiği dönüşüm toplumun yeni durumlara göre şekillenmesini 
sağlamaktadr. Bu noktada, bu çalşma ile Hopa’da yaşanan değişim ve 
dönüşümün aile sosyal kurumu ile ilişkisi ele alnmaktadr. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağlmasnn ardndan 
her anlamda zor koşullar yaşayan Gürcistan için Sarp snr kaps adeta 
kurtuluş olmuştur. Sarp snr kapsnn açlmasyla hem daha önce 
birbirinden ayrlmak zorunda kalan akrabalar buluşmuş hem de Doğu 
Karadeniz halk komşusuyla tanşmştr. Kapnn açlmas olumlu ve 
olumsuz pek çok durumu beraberinde getirmiştir. Başta aile kurumu olmak 
üzere aile ile ilişkili ekonomi, eğitim, sağlk ve gibi pek çok alan bu kapdan 
olumlu ya da olumsuz etkilenmiştir.  

Kapnn etkileri kişilere göre değişmektedir. İnsanlarn sahip olduğu 
sosyal statüler ve roller, bu değişikliğin en büyük faktörüdür. Bir pansiyon 
işletmecisi için çok olumlu etkilerden bahsedilebilirken, aile içerisinde eş 
konumunda olan kadnlar için böyle olmayabilmektedir. Ayrca çocuk ve 
gençlerde etkilenmişlerdir. 

Snr kapsndan geçişler 2011 ylna kadar pasaportla yaplyordu. 
Ancak 2011 ylnda sadece bir lira verip nüfus cüzdann gösterip 
Gürcistan’a geçiş yapmak mümkün olmuştur. Snr kapsnn özellikle 
serbest geçişe açlmasndan sonra Hopa’nn sosyo-ekonomik yaps 
değişmiştir. Araştrma bu değişimi sosyolojik olarak inceleyerek var olann 
ortaya çkarlmas veya anlaşlmasnda etkili olacaktr. 

 
1. Teorik Çerçeve 
1.1.   Aile 
Bu çalşmada aile kurumu önemli bir yer tutmasndan dolay aileye 

dair ksa teorik bilgilere yer verilmiştir. Toplumlar sosyal gruplardan 
meydana gelmiş sosyolojik birimlerdir. Aile de toplumu oluşturan sosyal 
gruplarn en önemlisidir. Aile ayn zamanda toplumda insanlarn bir arada 
bulunmalarna yardmc olan bir kurumdur. Dolaysyla aile toplumun 
temelinde yer alr. 

Sosyal bilimciler ailenin tanmnn yaplabilmesi ve snrlarnn 
çizilebilmesi için farkl ölçütler kullanmşlardr. Kimisi ayn çat altnda 
oturanlar, kimisi kan bağ ile birbirine bağl olanlar kimisi ise çocuk 44


