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OSMANLI DEVLETİ’NİN PAYAS VE BİRECİK LİMANLARI 
ÜZERİNDEN BAĞDAT’A ASKERÎ MALZEME NAKLİNE DAİR 

AYINTAB ŞER’İYYE SİCİLLERİNDEN BAZI BELGELER
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ÖZET

Asurlular döneminden başlamak üzere Fırat ve Dicle ırmakları üzerinden 
askerî ve ticari malzemenin Anadolu’dan Basra Körfezi’ne kadar taşındığı 
bilinmektedir. Osmanlı Devleti de Bağdat, Kirmanşah, İsfahan, Hamedan ve 
Rıdvaniye bölgesinde bulunan askeri için lazım olan mühimmatı İstanbul’dan 
Devlet gemileri ile İskenderun ve Payas limanlarına göndermektedir. Gemilerden 
indirilen malzeme ve askerler deve, katır, beygir, camus ve sığırlar ile Maraş ve 
Ayıntab kadıları vasıtasıyla Fırat nehri kıyısında bulunan Birecik’e taşınmaktadır. 
Tersane bulunan Birecik’te nehirde işleyecek, sal ve gemiler yapılmaktadır. 
Gemi yapımı için malzemenin Birecik civarından temin edildiği Ayıntab şeriyye 
sicillerine birer sureti yazılan ferman ve buyrultulardan anlaşılmaktadır. Kereste 
ile beraber gerekli malzemeler Ayıntab, Maraş, Behinsi, Diyarbekir, Birecik, 
Malatya, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kahta, Siverek, Ruha, Adana ve Halep’ten 
temin edilmektedir. Özellikle XVIII. yüzyılda Birecik iskelesinden asker sevki 
için oldukça fazla gemi inşa edilmiştir. Bu dönemde yapılan gemilerin ve salların 
teknik özellikleri, malzemelerin nasıl toplandığına ve ne şekilde nakledildiği 
belgelerde görülmektedir. Hatta Osmanlı Devleti Nehr-i Şad Kaptanıderyalığı 
olarak 60 firkatelik bir donanmayı da Birecik’te inşa etmiştir. Fırat ve Dicle 
nehirleri üzerinde işleyen gemilerin bakım ve tamirleri de Birecik’ten gönderilen 
kereste ve ustalar vasıtasıyla yapılmaktadır.
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ABSTRACT

Some Documents from Ayintab Şer’iyye Recordings Regarding Military 
Transportation to Baghdat Via Payas and Birecik Port in Ottoman Period

It is the well-known fact that the commercial and military materials (goods) had 
been transported to the Basra Gulf via The Tigris and Euphrates Rivers since the 
Assyrian period. The Ottoman State shipped the military supplies with state ships 
to Payas and İskenderun ports for the troops positioned in Baghdat, Kirmanşah, 
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İsfahan, Hemadan, and Rıdvaniye. These military supplies and troops were 
transported to Birecik located on the Euphrates on camels, mutes, packhorses, 
water buffale and cows with the help of Maraş and Ayıntap Kadis. The ships and 
small boats were also built in Birecik shipyard for the transportation on these 
rivers. The fact that the materials for shipbuilding were supplied in and around 
Birecik was understood from the fermans and orders, one copy of which was 
added to the Ayıntap Şer’iyye Recordings. The necessary materials and timber 
were supplied from Ayıntap, Maraş, Behinsi, Diyarbekir, Birecik, Malatya, Hısn-ı 
Mansur, Greger, Kahta, Siverek, Ruha, Adana, and Halep. In the 18th century many 
ships and boats were built for military purposes and the troops were transported 
from Birecik pier. It is possible to see the technical features of these boats and 
ships and how the materials used for shipbuilding were collected and transported 
in these documents. In addition a fleet of 60 frigates were built in Birecik for the 
Ottoman Nehr-ı Şad Admiralship. The maintenance and repairs of the ships which 
ran on The Tigris and Euphrates were carried out by the timbers and carpenters 
(usta) sent from Birecik. 

Key Words: Bagdat, Ayıntab, Gaziantep, Birecik, Payas, Tigris, Euphrates.
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Anadolu coğrafyasında doğup Basra Körfezinde denize kavuşan Fırat ve 
Dicle nehirlerinin tarih boyunca askerî ve ticari malzeme taşınmasında ulaşım 
amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.1 Anadolu’nun dağlık arazilerinden kesilen 
ağaçlarla yapılan tekne veya kelekler vasıtasıyla, nehirlerdeki suların taşıma 
gücü kullanılarak sivil ve askerî malzemeler Rıdvaniye ve Bağdat üzerinden 
Basra Körfezine kadar götürülebilmektedir. Fırat Nehri, Birecik’ten itibaren 
daha geniş bir alana yayılarak durgun akmağa yani sal ile ulaşıma uygun hale 
gelmektedir. Gemilerin Birecik’ten başlayan suyun denize kavuştuğu mansabına 
doğru olan serüveni Basra körfezine kadar uzanmaktadır. Nehirlerin membaından 
Birecik’e kadar olan bölümde yataklarının tabanının taşlık ve suyun akış hızı 
yüksek olduğundan yapılan teknelerin işlemesi mümkün değildir. Dicle nehrinde 
ulaşım ve nakliye için Diyarbekir’den itibaren çok olmamakla beraber keleklerin 
kullanıldığı bilinmektedir. Suyun akış yönünde giden sal ve gemiler, nehirlerin 
1 Asurlular zamanında sal ve kelekler vasıtasıyla taşıma yapıldığı bilinmektedir. Bkz.: M. Streck, 
“Kelek”, İA VI, s. 551; M. Streck, “Birecik”, İA II, s. 630. Asur kralı Sanherib (MÖ 705-681) Basra 
Körfezini geçmek için inşa ettirdiği gemileri Fırat yoluyla Basra’ya ulaştırmıştır. Bkz.: F. Kınal, 
Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1991, s. 257 vd.; Nezih Başgelen, Birgi’den Gevaş’a Anadolu 
Notları 1975-1976, İstanbul 1981, s. 12; Abbasi Halifesi Mansur Bağdat Şehrini kurarken Fırat 
ve Dicle nehirleri üzerinden Diyar-ı Mudar, Rakka ve Suriye’den gelecek ticari malların kolayca 
şehre ulaşabileceğini de dikkate almıştır. Bağdat’ın inşası bitince Fırat ve Dicle arasında bir kanal 
açıldı. Bundan dolayı yeni başkent Anadolu ve Suriye’ye suyolu ile bağlanmış oldu. Bkz.: Heyet, 
“Abbasiler Döneminde Bazı Fikrî Hareketler ve Başşehirler”, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi 
III, (Redaktör Hakkı Dursun Yıldız), İstanbul 1986, s. 366-367; Ayrıca Bkz.: Ali Yılmaz, XVI. 
Yüzyılda Birecik Sancağı, İstanbul 1996, s. 167.
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geçtiği güzergâhta bulunan şehir kıyılarında iskeleler oluşmuştur. İskeleler 
Anadolu’dan sal veya gemilerle gelen malların indirildiği ve Basra’ya doğru yeni 
malların yüklendiği, ticaretin canlı bir şekilde cereyan eden merkezlerdir. Fakat bu 
işleyişte bir eksik yön vardır. O da nehirlerde suyun aktığı yönde giden gemilerin 
geriye dönüşlerinin olmayışıdır. Anadolu’da hazırlanan ticari emtia ve askerî 
malzemeler bu yolla Birecik, Bağdat ve Basra üzerinden Hindistan ve oradan da 
Çin’e kadar ulaşabilmekteydi. Bu ticaretin ters yönde işleyişi ise Basra körfezine 
kadar bölümde gemilerle olmakta, buradan itibaren de emtia develere yüklenerek 
nehrin akışının tersi yönünde yapılmaktaydı. En son noktada Birecik limanına 
ulaşan ticari emtia Birecik’e, Bağdat ve Basra’ya götürülmek üzere mal getiren 
develer vasıtasıyla Anadolu içlerine veya Akdeniz limanlarına sevk edilmektedir. 
Bu nakliye düzenli bir şekilde bölgenin tamamına hâkim olan Abbasiler ve 
Osmanlılar zamanında yapılmıştır. Birecik’ten nehrin suyunun müsait olduğu 
dönemde hareket eden gemiler Fırat ve Dicle nehirlerinin birbirine en yakın 
olduğu noktada açılmış olan “İsa kanalı” denilen 40-50 kilometrelik bir kanalla 
birleştiği yerde Dicle nehrine aktarılmakta ve Bağdat önlerine ulaşmaktadır.

Osmanlı Devleti’nin Birecik’te ne zaman tersane açtığı net olarak 
bilinmemektedir. Fakat İlk Çağ’dan beri ulaşımın olduğunun bilinmesi Birecik’in 
Osmanlı Devleti’nin sınırları içine dâhil olmadan önce de bir tersanesinin 
olduğuna delildir. Fakat ilk resmi tersane bilgileri Osmanlı Devleti dönemine 
aittir. XVI. yüzyılda Birecik tersane ve iskelesinde 5 reis, 2 neccar ve 54 kürekçi 
görevli idi. 1571 yılında tersanede 250’si asker 150’si zahire için olmak üzere 
400 gemi inşa edilmiştir. Birecik’te tersane Anadolu’dan ağaç temininin kolaylığı, 
ticari açıdan bulunduğu mevki, Fırat nehrinin gemilerin işlemesine müsaade ettiği 
ve kullanılan gemilerin suyun akışının ters yönünde kullanılamaması dolayısıyla 
en kuzey noktasında kurulmuştur2. Bu çalışmada amaç sadece Birecik’in ticari ve 
coğrafi önemini ortaya koymak değildir. Ticari ve askerî malzemenin taşınmasında 
Birecik ile beraber Ayıntab’ın önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla Ayıntab 
kadılığı, Mütesellimi veya Voyvodasına yazılan ferman ve buyurultu suretlerinden 
Ayıntab şer’iyye sicil defterlerine kaydedilmiş olanlar incelenecektir. Osmanlı 
Devleti’nin Birecik iskelesini kullandığına dair ile bilgiler 1545 yılına,3 ilk yazılı 
belgeler ise 1552 yılına aittir4. Belgelerden çıkan sonuca göre Payas ve İskenderun 
2 Birecik’te gemi inşası için lazım olan çivi ve kereste malzemeleri bulunduğundan dışardan malzeme 
getirilmeğe gerek kalmıyordu. Kereste Maraş, Malatya, Behinsi, Antep, Kâhta ve civarında 
ormanlardan temin ediliyordu. Ağaçlar kesildikten sonra at, deve, öküz ve katır gibi hayvanlara ve 
arabalara yüklenerek Birecik’e naklediliyordu. Demir Adana Eyaletinden develerle naklediliyordu. 
Bkz.: İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilâtı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, 
s. 22; Cengiz Orhonlu-Turgut Işıksal, “Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında Araştırmalar: 
Dicle ve Fırat Nehrinde Nakliyat” TD 17-18, İstanbul 1963, s. 79.

3 Yusuf Halaçoğlu, “Basra” DİA V, s. 112; Salih Özbaran, “XVI. Yüzyılda Basra Körfezi Sahilinde 
Osmanlılar Basra Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu”, TD 25, (Mart 1971), İstanbul 1971, s. 56.

4 Bu yazıda TSMK Koğuşlar bölümünde MD 888 vr. 339 da ki belgeye göre 4 nefer 55 nefer 
gemicilerden istifade edilmesi bildirilmiştir. Bkz.: A. Yılmaz, A.g.e., s. 168.
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limanlarının işlevi Osmanlı Devleti’nin merkezi yani İstanbul’dan başta Bağdat 
olmak üzere bölgeye gönderilen malzemelerin kıyıya çıkarıldığı ve taşımak için 
hayvanlara yüklendiği yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Birbirine çok yakın 
olan Payas ve İskenderun limanlarından malzeme indirmek için devlet tarafından 
bazen Payas, bazen de İskenderun tercih edilmiştir. Fakat bu tercihte herhangi 
bir gerekçe yoktur. Bu limanlar Bağdat’a Birecik üzerinden malzeme naklinde 
Akdeniz ayağını oluşturmuşlardır. Karadan Birecik’e malzemelerin taşınmasında 
ilk merkezdirler. Bunun için bildiri de Payas veya İskenderun limanının da 
fonksiyonu ortaya konulmasını gerektiren bilgi sadece Akdeniz kıyısında 
malzemenin indirilmesiyle davarlara yüklenmesinden öteye geçememiştir.

Bağdat, Hemâdan, Adana, Maraş ve Halep bölgesinde olan siyasi ve askerî 
gelişmeler hakkında Ayıntab Şer’iye Sicillerinde oldukça fazla belge vardır. Bütün 
bu bilgileri incelemek, bir bildirinin boyutlarını aşacak nitelikte olduğundan 
sadece Birecik iskelesi üzerinden yapılan nakliye ile ilgili Ayıntab’a düşen 
sorumluluk ele alınmıştır. Bu belgelerin büyük çoğunluğu XVIII. yüzyıla aittir. 
Seçilen belgelerin içeriğine bakıldığında İstanbul’dan gönderilen malzemelerin 
Payas veya İskenderun limanlarına ulaştırılması, bu malzemenin mekkâre 
develeri ile Ayıntab üzerinden Birecik’e taşınmasına ve Birecik üzerinden gemi 
veya sallar ile yapılacak taşıma için gerekli malzemenin teminine dair ferman 
ve buyurultulardır. Ayıntab’a ait şer’iye sicillerinin içinde Birecik üzerinden 
malzeme taşınmasına dair ilk belge yani ferman Ramazan 1059/Eylül 1649 
tarihlidir. Halep Beylerbeyliği ve ilgili kadılıklara gönderilen fermanda Payas 
iskelesine miri kalyonlarla gönderilen levazımatın Ayıntab kadılığının sağladığı 
develerle Birecik iskelesine taşınması, oradan gemilere yükletilerek Bağdat’a 
nakledilmesi istenmektedir.5 Bu büyük bir organizasyondur. Fermandan sonra 
Halep Beylerbeyi bölgedeki kadılıklara yazdığı 11 Rebiülahir 1060/13 Nisan 
1650 tarihli buyurultuyla silah ve top kundaklarının taşınmasıyla görevlendirilen 
Bekir Ağa’ya kadılıkların yardımcı olması istenmektedir.6

XVIII. yüzyılda Osmanlı-Safevî münasebetleri bozulunca Osmanlı Devleti 
için özellikle askerî açıdan Bağdat büyük önem kazanmıştır. Bu gelişmelere 
bağlı olarak Bağdat’ın Akdeniz limanlarından ve Anadolu’dan askerî malzeme 
ve asker için gerekli zahire taşımasında kullandığı Fırat nehri kıyısındaki Birecik 
iskelesinin de önemi artmıştır. Tabiî ki bu işlemlerin gelişmesinde iki önemli husus 
vardır. İlk aşamada malzemenin taşınabilmesi için gerekli olan gemi yapımıdır. 
5 23 Rebiülahir 1060/25 Nisan 1650 tarihinde kaydedilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 21, 
s. 64.

6 29 Safer 1060/3 Mart 1650 tarihinde Payas iskelesine gelen mühimmatın Bekir Ağa tarafından 
taşınacağına dair bilgi verilmekte gerekli yardımın yapılması istenmektedir. Bkz.: Gaziantep 
Şer’iyye Sicili 21, s. 61; 23 Rebiülahir 1060/25 Nisan 1650 tarihli belgede ise Halep Beylerbeyi 
Hüseyin Paşa’nın buyrultusu üzerine Payas’tan Birecik’e kadar olan kadılıkların malzemenin 
taşınmasında sorumlu olduğunu bildiren yazısının temessükdür. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 
21, s. 64.
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İkinci aşaması da kelek yapımıdır. Gemi ve keleklerin yapımında Birecik’te gemi 
ve kelek yapında kullanılacak yeterli malzeme yoktur. Ferman ve buyrultularla 
Birecik’e çevresinde olan kadılık veya sancak merkezlerinden gemi yapımında 
kullanılacak malzeme temin edilmektedir. Gerekli olan ağaçlar Ayıntab, Maraş 
ve Malatya ve civarında olan dağlardan kesilmektedir. Gemi veya kelek yapımı 
kararından sonraki üçüncü aşamada ise bu ağaçların kesimini yapacak olan 
insan gücüdür. Dağ mimarı adı verilen görevlinin belirlediği ağaçlar kadılıkların 
görevlendirdiği baltacılar tarafından kesilmektedir. Dördüncü aşamada kesilen 
bu ağaçlar temin edilen deve, katır, beygir ve camuslar vasıtasıyla dağlardan 
indirilmekte, kara yolu veya Fırat nehri veya Fırat nehrine ulaşan kollar vasıtasıyla 
Birecik iskelesine ulaştırılmaktadır. Beşinci aşamada en önemli husus olan gemi 
ve keleklerin yapımıdır. Gemilerin yapımı için gerekli olan neccâr, bıçkıcı, 
demirci çevre kadılıklarda bulunan köylerden temin edilmekte ve Birecik’e 
gönderilmektedir. Tersane de gemilerin yapımı zaman açısından önemlidir. Çünkü 
gemiler nehrin tuğyan olduğu yani suyun yükseldiği bahar aylarında bitmelidir ve 
malzeme suyun akış yönünde gönderilmelidir.

Ayıntab kadılığına ait belgeler içinde ilginç olanlardan biri de 4 Zilhicce 1113/2 
Mayıs 1702 tarihli belgedir. Osmanlı Devleti’nin Fırat nehri üzerinde oluşturduğu 
60 firkateden7 oluşan Nehr-i Şad donanmasıdır. Bu donanmanın Birecik iskelesinde 
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bağdat taraflarında işleyen bu donmanın Birecik’te 
Abdurrahman tarafından inşa ettirilirken8 60 firkate ile beraber 1860 kürek firkate, 
284 kürek filika,9 132 kürek sandallar10 için imal edilmiştir. Gemilerin 1720 yılında 
240 seren direğine ihtiyacı vardır. Fakat yıpranma dolayısıyla kullanılmaz halde 
olan bu malzemeler için nehr-i Şad Kapudan-ı deryası olan Mehmed 930 kürek 
firkatelere, 142 kürek filikalara, 60 kürek sandallara ve gemiler için de 120 seren 
direği istemektedir. Bütün bu malzemelerin Maraş, Malatya ve çevre dağlardan 
kesilmesi için baltacılar ve nakliye araçları temin edilmesi hususunda ilgili 
kadılıklara ferman yazılmıştır. Ferman üzerine malzemenin temini için Rakka 
Valisi Vezir Hasan Paşa tarafından Rakka mukataasından ücretleri verilmek üzere 
100 nefer baltacı ve 300 çift karasığır ve 300 aded mekkare davarına ihtiyaç 
olduğu tespit edilmiştir.11 1860 kürekli 60 firkate inşa edildiğine göre oturak sayısı 
7  Büyük donanma gemileri arasında gösterilen firkateler 10-17 oturaklı olup her küreği iki veya üç 
kişi çekerdi. Bkz.: İdris Bostan, a.g.e., s. 83.

8 Bu gemilerin 12 Ramazan 1111/3 Mart 1700 tarihinde imal edildiklerini anlıyoruz. Birecik’te gemi 
inşa eden Abdurrahman’a yazılan fermanla Adana’dan 150.000 vakıyye demir sevk etmiştir. Bkz.: 
İ. Bostan, a.g.e., s. 23.

9 Harp gemisi olup kürek veya yelkenle yürütülen güvertesiz kayıklara verilen isimdir. Bkz.: İ. 
Bostan, a.g.e., s. 94.

10 Bir gemide bulunan ve 7-12 arasında kürekleri olan kayıktır. Bkz.: İ. Bostan, a.g.e., s. 93.
11 Gaziantep Şer’iyye Sicili 53, s. 4; 18 Safer 1114/14 Temmuz 1702 tarihinde Hasan Paşa ferman 
üzerine Ayıntab’da bulunan naibü’ş-şeri ve iş erlerine fermanda belirtilen miktarda Şad donanması 
için malzeme temini hususunda buyrultu yazmıştır. Aslanlı dağı ve Maraş’ta Huri dağından elde edilen 
malzemeler için şimdi Ayıntab’dan 100 nefer baltacı ve 300 karasığır ve 300 mekkari istenmiştir. 
Temin edilmesi yapılması hususunda buyrultu yazılmıştır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 53, s. 5.
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15 olmalıdır. Nehirde işleyen bir harp gemisi olarak oldukça büyüktür. Çünkü 
aynı dönemlerde Osmanlı Donanması için denizde kullanılmak üzere inşa edilen 
firkateler de hemen hemen aynı özelliklere sahiptir.

Ayıntab mahkemesi naibi ve Alaybeyi Serdar ve vilayet iş erlerine 17 Zilkade 
1111/6 Mayıs 1700 tarihinde Ayıntab Mütesellimine buyrultu yazılmıştır. 
Bağdat muhafazasında bulunanlara gönderilen buğday ve tüfenk için Fırat 
nehrinin tuğyanından önce sefinelerin Birecik’te inşa edilebilmesi için gereken 
ücretin mütesellim Ahmed Ağa tarafından karşılanması, 200 katırın malzemenin 
naklinde kullanılmak üzere Nazır Hasan Ağa’ya teslimi istenmektedir. 22 Şaban 
1111/12 Şubat 1700 tarihinde Acem Ali Paşa’nın yazdığı buyrultu da; Birecik 
iskelesinden Bağdat muhafızlarının ihtiyacı olan buğday ve mühimmatın nakli 
için gemi yapılması istenmektedir. Yapılması istenen zahire gemileri dülger ve 
demirci eksikliği dolayısıyla zamanında tamamlanamamıştır. Yazılan buyrultuda 
lazım olan demirci ve dülgerlerin temininin Ayıntab kazasında köylerden olması 
gerektiği de yazılmıştır. Bunlar; Hayam karyesinden 15 neccar, 10 bıçkıcı, 2 
dülger, 5 karhane-i demirci, Kert karyesinden 3 bıçkıcı ve 1 karhane-i demirci, 
Kızılhisar karyesinde 3 bıçkıcı ve bir karhane-i demirci Çağdımaz karyesinden 2 
bıçkıcı ve 1 karhane-i demirci ücretleri Acem Ali Paşa tarafından ödenmesi kabul 
edilmiştir.12

Birecik iskelesinin sadece askerî malzeme sevk edilmek için kullanılmadığının 
bir delili de, burasının gelir getiren bir işletme olarak kullanılmasıdır. Devletin 
mukataa olarak işlettiği iskeleden toplam ne kadar ücret alındığı ve kaç yıllığına 
mukataaya verildiği yazılmamıştır. Birecik iskelesine ait mukataanın 1117-
1118/1705-1706 yıllarına ait alacaklarıyla ilgili Vezir Osman Paşa’ya yazılan 
fermandan anlaşılmaktadır.13 Akdeniz limanları, Adana, Halep, Ruha ve civarından 
getirilen ticari mallar, buradan Bağdat başta olmak üzere Basra Körfezi’ne kadar 
Fırat ve Dicle nehirlerinin geçtiği güzergâh üzerindeki şehirlere gemi ve sallar 
vasıtasıyla gönderilmektedir.

Birecik iskelesinde gemi yapımı için istenen keresteler bazen zamanında 
yetiştirilememektedir. 3 Rebiülahir 1132/14 Ocak 1720 tarihinde Rakka Valisi 
Ali Paşa tarafından Ayıntab Mütesellimine yazılan buyrultuda, gemi yapımı için 
istenen keresteler zamanında Birecik iskelesine ulaştırılamadığı bildirilmiştir.14 
Birecik iskelesinden Rıdvaniye ve civarına taşınacak olan kerestelerin önemi 
büyüktür. Çünkü Birecik iskelesinde bulunan tersanede sadece gemi inşası 
yapılmamaktadır. Nehir boyunca iskeleler üzerinde olan gemilerin de ihtiyacı 
olan keresteler temin edilmek suretiyle gemilerin de tamiri yapılmaktadır. Gemiler 
12 Gaziantep Şer’iyye Sicili 51, s. 3; Gaziantep Şer’iyye Sicili 51, s. 8.
13 Ödenmeyen mukataa toplanması gereken ücret 3340 guruşdur. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 
75 s. 55; Ahmed Paşa’nın Birecik ve Nizib iskelelerini mukataaları hakkında buyrultu. Bkz.: 
Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 249.

14 Gaziantep Şer’iyye Sicili 70, s. 248.
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suyun akışının tersine gelmesi zor olduğundan Rıdvaniye iskelesine kadar gelen 
gemilerin tamirleri de burada yapılmaktadır. Esasında bu Birecik ve civarında 
kereste, demir vs. gemi yapımındaki malzemelerin çok rahat bulunmasının da 
sağladığı bir kolaylıktır. 13 Rebiulevvel 1132/24 Ocak 1720 tarihinde Rıdvaniye 
iskelesinde olan gemilerin tamiri için kereste ile beraber 5 adet gemi bıçağı ve 
bıçakçı adamlar gönderilmesi Vezir Ahmed Paşa tarafından Ayıntab kadısına 
buyrulmuştur.15

11 Şaban 1137/25 Nisan 1725 tarihinde kaydedilen 2 Rebiülahir 1137/19 
Kasım 1724 tarihinde yazılan fermanda; Hemâdan mühimmatının nakli için 
görevlendirilen Mustafa’ya gönderilen fermanda; İstanbul’dan devlet gemilerine 
yüklenen barut, değişik cephane ve tophane mühimmatın İskenderun iskelesine 
gönderildiği yazılmıştır. İskenderun iskelesinden Birecik iskelesine malzemenin 
nakli, burada da gerekli gemiler inşa ettirildikten sonra, malzemeler gemilere 
yüklenerek, Fırat nehri üzerinden Hemâdan’a gönderilmesi için Mustafa mübaşir 
tayin olunmuş ve eline ferman verilmiştir. Nehrin iki tarafında Arap kabile ve 
aşiretlerinden bazıları eşkıyalık yapmaktadırlar. Mühimmatın naklinde muhafaza 
için asker temin etmek, gemi yapımı için gerekli keresteyi Birecik, Maraş, Ayıntab 
dağlarından kestirip, naklettirmek için Maraş Mütesellimi, Ayıntab Voyvodası 
veya Mütesellimi görevlendirilmiştir.16 Bu kişilere nehrin sağ tarafından 
başlayarak iskeleye kadar güvenli bölge oluşturulması emredilmiştir. Halep 
Beylerbeyine mühimmat Birecik’te gemilere yükleninceye kadar mühimmatın 
önünden gitmesi için on bayrak süvari tayin etmesi emri yollanmıştır. Rakka 
Mütesellimine de gemilere yüklenen mühimmatı koruyacak kadar levendât tayin 
etmesi emredilmiştir. Temin edilen levendâtın başlarına Kenan başbuğ tayin 
edilmiştir. Nehrin sağ tarafının güvenliği için Mardin Voyvodası Hacı Sadık ile 
Rakka askerleri görevlendirilmiştir. Maraş Mütesellimi ve Ayıntab Voyvodasına 
da haberleşip gemilerin içine muhafaza için yeterli piyade yerleştirmesi 
emredilmiştir.17

2 Rebiülahir 1137/19 Aralık 1724 tarihinde Ayıntab kadısı, Maraş Naibi, Maraş 
Mütesellimi, Ayıntab Voyvodası, Ayan ve Vilayet iş erlerine gönderilen fermanda, 
15 Gaziantep Şer’iyye Sicili 70, s. 248.
16 24 Recep 1137/ 8 Nisan 1725 tarihinde İstanbul’dan gönderilen fermanda, Hemâdan ve civarında 
olan Bağdat Valisi Vezir Ahmet Paşa’ya ulaştırılması için İskenderun iskelesine ulaştırılan 
malzemenin yerine ulaşana kadar korumakla görevlendirilenler Maraş mütesellimi ve Ayıntab 
Voyvodası’dır. Malzemeler Birecik’ten gemilere yüklenip Rıdvaniye iskelesine götürülecektir. 
Fakat Fırat nehrinin iki tarafında olan Arap kabileleri eşkıyalık yapıp gemilere saldırmaktadır. Maraş 
mütesellimi ve Ayıntab Voyvodası gemilere yeteri kadar tüfekendaz levendat koyacaktır. Ayıntab 
Voyvodası, Maraş mütesellimi ve diğer görevlilerin ücretlerini kendi kazalarındaki mukataalardan 
karşılayacaklardır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 76, s. 75.

17 Gaziantep Şer’iyye Sicili 76, s. 79-77; Ayıntab voyvodası ve Maraş mütesellimi mübaşir ile 
haberleşip gerektiği kadar piyade temin edilmesi emredilmiştir. 2 Rebiülahir 1137. Bkz.: Gaziantep 
Şer’iyye Sicili 76, s. 133-132.
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Hamâdan taraflarına gönderilmek üzere devlet kalyonlarına İstanbul’dan yüklenen 
barut, cephane ve tophane mühimmatı İskenderun iskelesine gönderilmiştir. 
Buradan kara yolu ile Birecik iskelesine nakledilecektir. Birecik’te geçen yıl 
olduğu gibi yeterli gemi inşa ettirilmesi ve mühimmatın bu gemilere yüklenmesi 
için Rakka Mütesellimi görevlendirilmiştir. Ayrıca gemi yapımından anlayan, 
tecrübeli Mustafa mübaşir tayin edilmiştir. Üç yıldan beri Birecik civarında 
gemi yapılmakta olduğundan Birecik çevresinde gemi yapımına elverişli ağaç 
kalmamıştır. Kerestelerin temini için Ayıntab ve Maraş kazaları ve köylerinde 
mimarların tariflerine göre ağaçlar kesilmesi emredilmiştir. Bunların nakli için 
Rakka ve mübaşir görevlendirilmiştir. Sazak civarından gelecek mimarların 
verdikleri çap ve cinslerine göre ağaçların belirlenip kesilmesi, ardından Birecik 
iskelesine nakledilmesi istenmektedir.18 Dağlarda kesilecek olan ağaçların cins ve 
çapları dağ mimarı denilen görevliler tarafından belirlenir ve işaretlenirdi. Bunlar 
baltacılar tarafından kesilerek istenen yerlere nakledilirdi. 18 Rebiülevvel 1137/5 
Aralık 1724 tarihinde Halep muhafızı Vezir Ali Paşa tarafından Ayıntab zabıtı, 
ayan ve vilayet iş erlerine gönderilen buyrultu ile İskenderun iskelesine gelen 
mühimmatın Birecik iskelesinden taşınması için inşa olacak gemilere gerekli 
kereste geçen yıl Ayıntab ve Maraş dağlarından temin edilmiştir. Bu yıl dahi 
mühimmatın nakli için gerekli kerestelerin dağlardan kesilip Birecik’e getirilmesi 
ve ücretlerinin de yerinde ödenmesine mübaşir tayin olunmuştur.19

24 Cemazeyilevvel 1139/17 Ocak 1727 tarihli Azâz Sancak Beyi Ali, Adana, 
Tarsus, Payas, Kars-ı Maraş, Ruha, Azâz, Kilis, Yeni İl kadıları, Ayıntab Naibi, 
Adana, Tarsus, Payas, Kars-ı Maraş, Rakka mütesellimleri, Azâz, Kilis, Yeni İl, 
Ayıntab voyvodaları, vilayet iş erlerine, Ser-asker Ahmet Paşa’ya gönderilen 
fermanda, İstanbul’dan top, humbara havanları ve değişik mühimmatlar İskenderun 
iskelesine gönderilmiştir. Buradan beygir, deve, katır, camız ve davarlarla Halep 
Eyaleti’nde sakin Türkmenlerden, Yeni İl Türkmenlerine tabi Akça Koyunlu 
cemaati ve değişik cemaatler, sahildeki Arap ve Kürt kabileleri ve yerlilerden, 
Adana ve Zülkadriye bulunan Türkmenler Haleb Valisi Ahmed Paşa, kabucubaşı 
ve mübaşirler sorumluğu üzerinde hendekler ve bataklıklar doldurularak Belen 
dağından aşırılarak Kilis, Azâz ve Ayıntab üzerinden Birecik’e ve oradan gemilerle 
Mardin altından Musul’a gönderilmesi emredilmiştir. Mühimmat Kirmanşah’a 
varınca gerekli olan ücretlerin ödenmesi için Halep muhassılı Osman’ın muhassallık 
malından ödenmesi emredilmiştir. Ambar zabıtlarının ambarları mühürlenmesi 
emredilmiştir. Zahireler narh fiyatı üzerinden hüccet karşılığı verilmesi ve başka 
başka hüccet verilmemesi emredilmiştir. Birecik’te toplanan zahirenin Bağdat’a 
nakledilecektir.20 Ayıntab ve civarından eşya mubayaasına dair ferman suretinde 
Halep Valisi Vezir Ahmed Paşa, Ayıntab sancağında bulunan kadılar, Ayıntab 
18 Gaziantep Şer’iyye Sicili 76, s. 134-133.
19 Gaziantep Şer’iyye Sicili 76, s. 139.
20 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 4-7.



3405

sancağında zahire alımına memur Halil ve Küçük Ali der-saadetten görevli 
İsmail, Ayıntab voyvodası, ayanlar, vilayet iş erlerine ferman gönderilmiştir. Vezir 
Ahmed Paşa’ya, yanına askerler alarak mübayaa ekibiyle Mardin, Diyarbekir, 
Musul, yakınlarda münasip yerlerden ve yeterli zahire gelmediğinde Ayıntab 
civarında buğday alımı yapılması emredilmiştir. Mübayaa narh üzerinden 
alınarak Birecik’teki ambara nakledilmesi emredilmiştir. Ayıntab civarından 
25.000 İstanbul kilesi buğday, 50.000 İstanbul kilesi arpa alımı yapılıp Birecik 
iskelesine nakledilmesi emredilmiştir.21 Halep Muhafızı Ahmed Paşa’nın Ayıntab 
kadısı, Naibü’l-eşrafı, Voyvodası, Ayanlar, Vilayet iş erlerine, 17 Cemazeyilahir 
1139/9 Şubat 1727 tarihinde gönderdiği buyrultuyla, ferman ile kendisinden 
istenenleri yapmağa başlamıştır.22 20 Ramazan 1139/11 Mayıs 1727 tarihinde 
İsfahan’da bulunan Vezir Ahmet Paşa’ya lazım olan mühimmat için Diyarbekir, 
Halep ve Rakka civarından buğday ve arpa toplanmıştır. Toplanan malzemeden 
yapılan peksimet Birecik üzerinden İsfahan’a gönderilmek üzere adı geçen 
kadılıklara fermanlar gönderilmiştir.23 Askerin geçeceği yerlerde malzemenin 
temini hakkında ilgili kadılıklara fermanlar yayınlanmıştır.24 Birecik’te yapılacak 
olan gemi ve kelekler için gerekli olan kereste ve kavak ağaçlarının Ayıntab’dan 
21 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 4-7.
22 11.000 askerin naklinden ser-asker Vezir Ahmed Paşa görevlendirilmiştir. 11.000 piyade 
İskenderun’da gemilerden alınıp Kilis, Ayıntab tarafından Mardin, Birecik, Musul ve yerlerine 
varıncaya kadar ihtiyaçları mübaşir tarafından şimdiden hazırlanması ve temin edilmesi 
emredilmiştir. Hesaba göre 5.500 kıyye ekmek, 2.550 kıyye bulgur, 672.5 kıyye zeytin günlükleri 
ihtiyaçtır. Bir evde yirmi beşer kile arpa, bir miktar odun, saman, tuz gibi levazımat temin edilerek 
yerlerine ulaştırılması emredilmiştir. Piyadeler İskenderun’dan hareket ettikten sonra Urul’da 
konaklamaları ve yukarıdaki zahire ve malzemelerin buraya ulaştırılması emredilmiştir. Ücretleri 
Der-saadet’ten tayin edilen mübaşir eliyle karşılanması emredilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye 
Sicili 78, s. 2.

23 20 Ramazan 1139/11 Mayıs 1727 tarihli Halep’te toplanan zahireden yapılan peksimadın sevki 
için Birecik’te kelekler yapılması hususunda Ahmed Paşa’nın buyrultusu. Bkz.: Gaziantep 
Şer’iyye Sicili 78, s. 74; Halep valisi olan Vezir Ahmed, Halep kadısı, Ayıntab kadısı, ayan, 
Devlet-i Aliye tarafından tayin edilen mübaşire gönderilen fermanda, İsfahan ser-askeri Vezir 
Ahmed Paşa asker tayfasının başına tayin edilmiştir. Diyarbekir’den alınan zahirelerin Musul’a 
nakledilmesi Diyarbekir tulum ve peksimetlerin Birecik’ten Rıdvaniye İskelesi nakledilmesi için 
vezir ve mübaşir görevlendirilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 74-75; 9 Ramazan 
1139/30 Nisan 1727 tarihli Rakka eyaletinde zahire alımıyla görevli memura gönderilen fermanda; 
Asker taifesi için Vezir Ahmed Paşa’ya verilecek erzak, Ruha, Birecik, Rakka, Suruç tarafından 
toplanacak 100.000 kile buğday, 300.000 kile arpa alımı ve buğdayın 12.500 kilesi 5000 kantar 
peksimet yapılıp 87.500 kile buğday ve arpayı narh fiyatları üzerinden alınması 20.000 guruş peşin 
ödenmesi emredilmiştir. Alınan arpa, buğday ve peksimet Birecik İskelesine nakliye ücreti 142.500 
guruş tutmaktadır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 65-66; 9 Ramazan 1139/30 Nisan 1727 
tarihinde Ayıntab naibi, Ayıntab mütesellimi ve voyvodası, Asker taifesi için Vezir Ahmed Paşa’ya 
verilecek erzak, Ruha, Birecik, Rakka, Suruç tarafından toplanacak 100.000 kile buğday, 300.000 
kile arpa alımı ve buğdayın 12.500 kilesi 5000 kantar peksimet yapılıp 87.500 kile buğday ve 
arpayı narh fiyatları üzerinden alınması 20.000 guruş peşin ödenmesi emredilmiştir. Alınan arpa, 
buğday ve peksimet Birecik İskelesine nakliye ücreti 142.500 guruş tutmaktadır. Bkz.: Gaziantep 
Şer’iyye Sicili 78, s. 63-64.

24 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 53-55.
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karşılanabileceğine dair bilgi alındığından istenen malzemenin bir an önce 
karşılanması için Ayıntab mütesellimi ve Voyvodasına buyrultu yazılmıştır.25 Selh-i 
Şaban 1139/Mart 1727 tarihinde İsfahan’a gönderilecek asker için gerekli olan 
zahirenin bir an önce toplanıp Birecik’e gönderilmesine dair ferman yazılmıştır26. 
Maraş ve Rakka eyaletlerinde olan kazalara, İsfahan’da bulunan Osmanlı askeri 
için zahire ve malzeme toplanmasına dair ferman yayımlanmıştır.27 Ayıntab’da 
mübaaya için görevli Ali Ağa’nın peksimadları Birecik’te bulunan gemilere 
yetiştirip yüklemesine dair buyrultu yazılmıştır.28

Birecik ve civarında gemi inşası için kereste kalmadığından İsfahan’da 
bulunan Vezir Ahmed Paşa’ya Halep ve Rakka’dan toplanan zahirenin nakline 
gerekli olan gemilerin yapımı için gerekli olan kereste ihtiyacı Ayıntab civarından 
temin edilmesi amacıyla Ayıntab Kadısı, Ayıntab Voyvodası, Ayan ve iş erlerine 
ferman gönderilmiştir.29 23 Şevval 1139/13 Haziran 1727 tarihli Ayıntab Naibine 
yazılan buyrultuda Ramazan ayı sonunda Birecik’te yapılacak olan sefineler için 
dağlardan 4000 kefişlik ağaç, 4000 mesânlık dut ve çınar ile istenen kavağın 
temin edilmesi ve nakli hususunda buyrultu yazılmıştır30. Gemilerin gövdelerini 
oluşturan ana kasalar yani gövde mesânlık ağaçlardan yapılmaktadır. Bu metinden 
25 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 50; İskenderun iskelesine çıkarılan 14.224 nefer cebeci ve 
topçunun Birecik üzerinden Bağdat ve İsfahan’a gönderilmesinde Ayıntab menzillerine düşen 
kısımlarda hazırlanan malzemeler hakkında buyrultu yazılmıştır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye 
Sicili 78, s. 45; İsfahan’a malzeme gönderilmesi için gerekli olan gemilerin Birecik’te yapımında 
kullanılacak ağaçların Ayıntab’tan teminine dair Vezir Ahmed Paşa’nın Ayıntab kadısına buyrultu 
yazmıştır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 42-43.

26 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 38-39.
27 2 Recep 1139/23 Şubat 1727 tarihinde yazılmış gönderilme tarihi 21 Cumaziyelahir 1139/13 Şubat 
1727 Halep kadısı, Halep, Rakka, Adana ve Maraş eyaletlerinde olan kaza naibleri, Maraş ve Ayıntab 
naibleri Rakka, Maraş ve Adana mütesellimleri, Halep, Musul ve Rişvanoğlu, Yeni İl ve Ayıntab 
voyvodaları, has zabıtları, evkaf mütevellileri, kethüdalar, yeniçeri serdarları, ayan, vilayet iş erleri, 
aşiret ve kabile beyleri, cemaat kethüdalarına gönderilen ferman. Sefer lazım olan zahirenin nakli 
için Birecik’te yapılacak olan gemilerin inşasına Kapucubaşı Hüseyin görevlendirilmiştir. Gerekli 
kerestenin Maraş dağlarından getirilmesi için kapucubaşı görevlendirilmiştir. Halep tarafında 
bulunan Abdi Paşa-zade Ali Halep, Maraş Rakka eyaletlerinde zahire alımı için görevlendirilmiştir. 
Mübayaacılar ve mübaşirler tayin olunup devlet kalyonlarıyla İstanbul’dan gönderilen ve İskenderun 
iskelesine çıkacak mühimmat, cephane ve tophane malzemesi Kirmanşah’a varınca bunların nakli 
için ücretleriyle beygir, deve, katırlar temin edilerek, küçük ve büyük toplar, havanlar camız ve 
beygirlerle arabalara koşularak ve yol üzerinde güvenliğin sağlanarak nakledilmesi (kapucu başının 
kontrolü ile) emredilmiştir. Başlarında Kapucubaşı şeyhlerinden Mehmed ve mübaşir 11.000 
piyade iskeleye çıktıktan sonra Kilis ve Ayıntab üzerinden Birecik’e nakli emredilmiştir. Yolda 
lazım olacak olan erzak, zahire, çadır ve çerge gibi ihtiyaçların zabıtlar tarafından temin edilmesi 
emredilmiştir. Halep valisi adamlarıyla Birecik’te gemi inşası için Maraş dağlarından yeteri kadar 
kereste temin edilip Birecik iskelesine nakli emredilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 
11-13.

28 19 Şaban 1139/11 Nisan 1727 bzk. Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 56.
29 Burada gemi yapımında kullanılan malzemeler mevcuttur. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, 
s. 78-79.

30 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 79-80.
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mesânlık ağaçların dut ve çınar ağaçlarından seçildiği anlaşılmaktadır. Keresteler 
kesildiği andan itibaren bir yıl içinde sonra Birecik tersanesine sevk edilmektedir. 
1137/1725 yılında kesilen kerestelerin 1138/1726 yılında sevk edilmesi gerekir. 
Fakat sevk edilememiştir. 4 Şevval 1139/25 Mayıs 1727 tarihli buyrultu ile 
kerestelerin bir an önce Birecik’e sevk edilmesi istenmektedir31. 11 Şevval 1139/1 
Haziran 1727 tarihinde Birecik’ten İskenderun’a varıncaya kadar yol üzerindeki 
kadılara, voyvodalar, iş erleri ve Rumeli piyadeleri üzerine tayin olan mübaşire 
Halep Valisi Ahmed Paşa’nın gönderdiği buyrultu. İsfahan’da bulunan Ahmed 
Paşa için Rumeli’den gönderilen askerin İskenderun iskelesine çıkarıldığı ve bu 
askerin Birecik’e nakledilmesi istenmektedir. Bu belge ile Birecik’ten Fırat ve 
Dicle ırmaklarının akış güzergâhı üzerindeki yerlere sadece zahire ve malzeme 
nakli yapılmadığı gemilerle asker naklinin de yapıldığı anlaşılmaktadır.32 Ahmed 
Paşa’nın Ayıntab Naibine göndermiş olduğu buyrultu ile Birecik’ten İskenderun 
iskelesine kadar olan yol üzerindeki kadıların menzillerde asker için buğday, atları 
için de arpa toplaması ve hazır edilmesi istenmiştir. Toplanan buğday ve arpanın 
listesi şer’iyye siciline eklenmiştir.33

3 Zilkade 1139/22 Haziran 1727 tarihinde İskenderun’dan İsfahan’a kadar 
güzergâh üzerinde olan kadılara yazılan fermanda, Vezir Ahmet Paşa’ya sefer 
için Rumeli askeri gönderileceği bildirilmiştir. Bu oldukça yüksek sayıda askerin 
naklini gerektirmektedir. Askerin kendileri, mühimmat ve iaşelerinin nakilleri için 
gerekli malzeme kadılar tarafından sağlanmalıdır34. İsfahan ve civarında bulunan 
askerin sefer yapabilmesi için mutlaka yiyecek malzemesi ile desteklenmesi 
gerekir. Malzeme karadan taşındığında büyük emek ve ayrıca yüksek miktarda 
para harcanmasına sebebiyet vermektedir. Birecik iskelesi üzerinden taşınacak 
zahire de kelekler vasıtasıyla yapılmaktadır. Keleklerin yapımı için şişirilmiş 
olan koyun veya keçi postlarının üzerine kavak kerestesi döşenerek kelekler 
oluşturulurdu. 5 Zilkade 1139/24 Haziran 1727 tarihinde Halep muhafızı Ahmed 
Paşa tarafından Ayıntab kazası Naib-i şerisine yazılan buyrultu ile Birecik’te 
yapılan zahire kelekleri için gerekli olan 5800 kavak kerestesinin temin edilmesi 
ve her merkep yükü keresteye 60 akçe ödenmesi istenmektedir. Rumeli askerinin 
sefere çıktığı esnada lazım olan peksimadı Birecik’ten sevk etmede yeterli kelek 
temin edilemezse karadan mekkârilerle taşınması halka zorluk, iş gücü kaybı ve 
31 7 Şevval 1139/28 Mayıs 1727 tarihli Kapucubaşı Hüseyin Ağa’ya gönderilen buyrultu. Kapucubaşı 
Hüseyin Ağa gemiler için Haleb ve Maraş taraflardan getirilmesi gereken kereste bir yıl geç 
kalmıştır. Halep’ten gelen davarlara karışmayıp Ayıntab’tan istenilen 4000 mesânlık ağaç acilen 
yerine nakledilmesi için gönderilen buyrultu. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 84; Kereste 
ihtiyacının temini için 4 Şevval 1139/25 Mayıs 1727 tarihli buyrultu. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye 
Sicili 78, s. 81; 4 Şevval 1139/25 Mayıs 1727 tarihinde İskenderun iskelesine çıkarılan malzemenin 
taşınması için Ayıntab naibine yazılan buyrultu. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 82.

32 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 83-84.
33 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 85-97.
34 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 105-106.
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harcanacak olan paranın artmasına sebep olmaktadır. Kilis bahçelerinden 2000 
adet kavak kestirilmiş ve naklettirilmiştir. Geri kalan 3800 adedi Ayıntab’dan temin 
edilmek üzere Kapucubaşı Hüseyin Ağa mübaşir tayin edilmiştir35. Tulumların 
üzerine diğer ağaçların kerestelerine göre daha hafif olan kavak ağacının tercih 
edildiği anlaşılmaktadır.

15 Cemazeyilahir 1140/28 Ocak 1728 tarihinde İskenderun iskelesine gelen 
malzemelerin nakli hakkında yazılan fermanda; Basra taraflarındaki firkateler 
köhne olup tamir edilmesi istenmektedir. Ayrıca donanma için 20 kıta yeni gemi 
de yapılması emredilmektedir. Bunun için gerekli olan 20.100 çeşit kereste 
Maraş civarındaki Göksu ve Gökçe Mağara ve değişik dağlardan İsmail Ağa 
ve Maraş Mütesellimi Ali Bey tarafından Süpürgeç iskelesine nakledilmesi 
emredilmiştir. Kerestelerin Maraş, Ayıntab, Rakka ve Behisni kazalardan temin 
edilmesi ve paraların mütesellim tarafından ödenmesi emredilmiştir. Maraş adet 
4.100, Ruha 4.000, Ayıntab 4.000, Behisni 2.500 olmak üzere toplam 20.100 Bu 
bölgedeki gediklilerden İsmail Ağa ve Maraş Mütesellimi Ali Bey marifetiyle 
Süpürgeç iskelesine nakli için beygir, davar, katır, deve, çift öküzlerle taşınması 
emredilmiştir. Ücretlerinin mütesellim eliyle verilmesi emredilmiştir36. Ayıntab, 
Maraş, Malatya ve Behinsi civarında bulunan dağlardan temin edilen keresteler 
Birecik’te toplanmakta ve buradan başlamak üzere Fırat ve Dicle ırmakları 
üzerinde ve Basra Körfezi’nde işleyen gemilerin tamiri yapılmaktadır. Basra 
Körfezi’nde işleyen Osmanlı Donanması’na ait gemiler de Birecik iskelesinde 
yapılmaktadır.

24 Muharrem 1143/9 Ağustos 1730 tarihinde Payas iskelesine gelen 10 adet 
balyemez, 50 adet şahi topları ile hamire havanlarının Halep’e taşınmasına 
dair Ayıntab, Halep ve Maraş’ta görevlilerden deve, katır, camus ve karasığır 
bulunmasını emreden fermandır.37 Bu malzemenin taşınmasına dair Rumeli 
Beylerbeyi olan Osman’ın buyrultusudur38. 29 Muharrem 1143/14 Ağustos 
1730 tarihinde yazılan fermanda padişahın bizzat katılacağı Bağdat seferi için 
İstanbul’dan Payas iskelesine top ve cebehâne gönderilmiştir. Gönderilen malzeme 
ve zahirenin karadan Birecik’e nakli ve oradan yapılacak olan gemilerle Rıdvaniye 
iskelesine gönderilmesi istenmektedir. Gemilerin yapımı için 31.779 adet zûnub 
36.902 kefiş, 36.000 adet mesân olmak üzere toplam 104.681 adet kereste 
gereklidir. Bu keresteler daha önce olduğu gibi Maraş, Elbistan, Ayıntab, Birecik, 
35 Gaziantep Şer’iyye Sicili 78, s. 111.
36 Ruha 4.000, Maraş 4.100, Ayıntab 4.000, Behisni 2.500, Birecik 2.500, Hısn-ı Mansur 3.000 
yukarıdakilerin bir tekrarı Ayıntab Kadısı’na gönderilen buyrultuda da ifade edilmiştir. Bkz.: 
Gaziantep Şer’iyye Sicili 79, s. 113-110; Cemazeyilahir 1140/Ocak 1728 tarihinde Basra’da 
bulunan donanman firkateleri köhne olduğu, tamir edilmesi ve 20 yeni gemi yapılması için Birecik 
iskelesine malzeme nakli hususunda Ayıntab kadısına buyrultu yazılmıştır. Bkz.: Gaziantep 
Şer’iyye Sicili 79 s. 110-111.

37 Gaziantep Şer’iyye Sicili 80, s. 207-206.
38 Gaziantep Şer’iyye Sicili 80, s. 206-205.



3409

Rumkale civarlarından kesilip Birecik iskelesine nakledilmesi emredilmiştir. 
Mübaşir Halil kesilen keresteleri Fırat nehri ile Birecik’e naklettirecektir39. Bu 
konuyla ilgili Maraş, Behinsi, Ayıntab ve Rumkale taraflarından kesilecek ağaçlar, 
dağ mimarları tarafından tespit edilmiştir. Maraş’tan 10.593 adet zenup, 12.301 
adet kefiş, 12.000 adet mesân; Ayıntap’tan 10.593 adet zûnup, 12.301 adet kefiş, 
12.000 adet mesân Behisni, Rumkale ve Birecik’ten 10.593 adet zûnup, 12.301 
adet kefiş, 12.000 adet mesânlık ağaç kesilmesi kararlaştırılmıştır. Son yazılan 
ağaçların yarısı Behisni diğer yarısı da Rumkale ve Birecik’e havale edildiğine 
dair buyrultu yazılmıştır.40

29 Muharrem 1143/14 Ağustos 1730 tarihli fermanla Maraş Eyaleti’nde bulunan 
kadılar, Maraş Naibi, Maraş Mütesellimi, vilayet iş erlerine gönderilen fermanda; 
Bağdat Kalesi için İstanbul’dan kalyonlarla Payas iskelesine gelen cephane, 
tophane mühimmatları, top yuvarlakları ve Rakka, Haleb, Siverek, Samsabâ, 
Ayıntab, Hamâ, Humus taraflarında olan zahireleri Birecik iskelesine nakledilmesi 
emredilmektedir. Birecik’e getirilen zahireler ise burada ambarlanarak, daha sonra 
gemilere yüklenerek Fırat nehrinin cereyanıyla Rıdvaniye iskelesine gönderilmesi 
emredilmiştir. Buradan da Bağdat’a ambarlara nakledilecektir. Birecik’te zahirenin 
ve mühimmatın nakli için tülü (uzunluğu) 18 zirâ’dan (0.757738 mt) 24 zirâ’ya 
varıncaya kadar, genişliği 5.5 zirâ’dan 7.5 zirâ’ya varıncaya kadar 600 kıta gemi 
yaptırılması emredilmiştir. Bu gemilerin yapılması için 31.779 adet zûnub 36.902 
kefiş, 36.000 adet mesân olmak üzere toplam 104.681 adet kereste gereklidir. 
Bu keresteler daha önce olduğu gibi Maraş, Elbistan, Ayıntab, Birecik, Rumkale 
civarlarından kesilip Birecik iskelesine nakledilmesi emredilmiştir. Kapucubaşı 
Halil, Rakka taraflarında zahire alımıyla görevlidir. Gemilerin inşasıyla bölgenin 
gediklileri kerestelerin nakli için mübaşir olarak görevlidir. Kerestelerin kesimi 
ve nakli için gerekli olan 3667 esedi guruş 13 para tutan ücreti kapıcubaşlarından 
Halil Ağa tarafından ödenmesi emredilmiştir. 1139/1727 yılına göre gemi yapımı 
için lazım olan malzeme ve muhasebesi de çıkarılmıştır. Buna göre 31.779 zûnup, 
her gemi başına 52 adet kullanılmaktadır. 36.902 adet kefiş gemi başına 7 adet 
kullanılmaktadır. 36.000 mesân gemi başına 60 aded kullanılmaktadır.41 Gemilerin 
boyları 13.50 metre ile 18 metre arasında değişmekte, enleri ise 4 metre ile 6 
metre arasında olmaktadır. Malatya, Maraş ve Ayıntap’tan keresteler Birecik’e 
Fırat nehri veya Fırat nehrine ulaşan kollar vasıtasıyla da ulaştırılmaktadır.

25 Şevval 1143/3 Mayıs 1731 tarihinde Halep ve Adana Valileri ile Adana 
ve Tarsus Kadıları, Zülkadriye ve Yeni İl Voyvodalarına gönderilen fermanda, 
Bağdat Valisi ser-asker Vezir Ahmet Paşa için İstanbul’dan gönderilen mühimmat, 
39 8 Rebiulevvel 1143/21 Eylül 1730 tarihinde kaydedilen yazmıştır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye 
Sicili 80, s. 201-200.

40 Gaziantep Şer’iyye Sicili 80, s. 199.
41 Gaziantep Şer’iyye Sicili 80, s. 196-197.
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cephane, tophane malzemesi Payas iskelesine gönderilmiştir. Bu malzemeleri 
taşımak için camus, deve, katır, beygirlerle Halep eyaletinde sakin Türkmenlerden, 
Yeni İl’e tabi Akca Koyunlu cemaati ile Ayıntab, Adana, Zülkadriye ve Rakka’da 
bulunan diğer aşiretlerinden taşımak üzere hayvan hazırlanacaktır. Lazım 
olan hayvan sayısı 6000 adettir. Bunun 2000 Halep Eyaletinden, 2000 Rakka 
Eyaletinden ve 2000 tanesi de Adana Eyaletinden sağlanacaktır42. Belgeler içinde 
Birecik iskelesinde en fazla gemi yapımına dair yazılan ferman budur. 600 gemi ile 
taşınan malzemenin Payas veya İskenderun iskelesinden Birecik’e 6000 hayvanla 
nakledilebildiği görülmektedir.

22 Rebiülevvel 1146/2 Eylül 1733 tarihinde Konya Valisi Mustafa Paşa’nın 
Ayıntab Naibi, Voyvoda, şehir ayanları, vilayet iş erlerine gönderdiği buyrultu, 
Birecik iskelesinde gemi inşası için gerekli kerestenin temini hakkındadır. 
Ayıntab Müteselliminden istenen 5000 adet zûnub keresteden mübaşir İbrahim 
Ağa tarafından 1200 adet zûnub teslim edilmiştir. Geriye kalan 3800 adet 
kerestenin tamamlanarak Birecik iskelesine ulaştırılması istenmektedir43. 
6 Rebiülahir 1146/16 Eylül 1733 tarihli Ayıntab Kadısı, Voyvodası, Ayanı, 
vilayet iş erlerine Halep Valisi tarafından gönderilen buyrultuda; İskenderun 
iskelesine gelen ve buradan Diyarbakır’a gönderilmesi ferman olan cephane ve 
mühimmatın davarlarla nakledilmesi ve paraların ödenmesi için vezir Mehmet 
Paşa görevlendirilmiştir. Ayıntab kadısı ve diğer görevlilerin nakledilmesinde 
görevli olduğu belirtilmektedir44. 2 Recep 1146/9 Aralık 1733 tarihli Sayda 
Valisi ve Halep’te olan Vezir Mehmed Paşa İskenderun iskelesinde mühimmatı 
kaldırmağa memur olan Anadolu Valisi ve Musul tarafından olan askere Naib 
Köprülüzade Abdullah Paşa’ya ferman yazılmıştır. İstanbul’dan miri kalyonlarla 
İskenderun iskelesine gönderilen mühimmat, cephane, tophane mühimmatı ve altı 
kıta Şahi topun iskeleden doğru kaldırıp Musul’a nakledilmesi için Diyarbekir’e 
oradan da iskeleye nakledilmesi için Haleb, Rakka, Adana eyaletlerinden, Ayıntab 
sancağından toplanması ferman olan katırlar ve develerle Halep Muhassılı 
önderliğinde Diyarbekir’e nakledilmesi emredilmiştir45. 8 Zilkade 1146/12 Nisan 
1734 tarihli Ayıntab Kadısı, Kethüdayeri, Yeniçeri serdarı, Ayanlar, Vilayet iş 
erlerine, Adana Valisi tarafından gönderilen buyrultuda, İstanbul’dan İskenderun 
iskelesine gönderilen mühimmat ve cephanenin nakli için lazım gelen ve ferman 
ile buyrulan Ayıntab’tan 500 deve tayin olunan mübaşir ve kapucubaşılarından 
Mahmud Bey ve Vezir Mehmed Paşa sorumluluğunda getirilmesi emredilmiştir. 
500 deveden 350 devenin ücreti iki beygir ücreti üzerinden, 150 deveyi ayni 
42 Ramazan 1143/Mart 1731 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 82, s. 69-70.
43 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 96.
44 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 73.
45 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 17-18.
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olarak ödenmek üzere gönderilmeleri emredilmiştir46. 8 Zilkade 1146 tarihinde 
Ayıntab kadısı, Haleb mütesellimi, Ayıntab mukataası eminine gönderilen ferman 
ile Birecik’te inşasına ferman olan gemilerle Bağdat Kalesine nakledilmek 
üzere kapucubaşılarından Ahmed Rakka Eyaletinden buğday ve arpa alımı için 
görevlendirilmiştir. Buğday ve arpanın ücretlerinden 22.500 guruş mukataa emini 
üzerinde 1146/1734 senesi mukataasından karşılanması emredilmiştir47.

Bağdat kalesi ve civarına malzemenin taşınması için Birecik’te 300 gemi 
yapılması için ferman yazılmıştır. 2 Recep 1146/9 Aralık 1733 Maraş Beylerbeyi, 
Elbistan, Ayıntab, Birecik kadıları, Maraş Eyaletinde olan kadılar, Maraş 
Mütesellimi, Ayıntab Voyvodası bu iş için tayin edilen mübaşir, kethüdayerleri, 
yeniçeri serdarları, ayanlar, vilayet iş erlerine gönderilen fermanda; Bağdat 
kalesi muhafazasında görevlendirilen asker tayfasının erzakları Ruha ve 
Samsad tarafından alınacak zahirenin Birecik iskelesinden Bağdat kalesine 
nakli için kabıcıbaşı sorumluluğunda 300 kıta gemi yapılması emredilmiştir. Bu 
gemilerin yapımı için 16.489 adet zûnub 21000 adet kefiş 18.000 adet mesân 
olmak üzere toplam 55.489 adet kereste gereklidir. Bu kerestelerin tamamının 
Birecik civarından temin edilmesi mümkün olmadığından Maraş, Elbistan, 
Ayıntab, Rumkale ve Birecik dağları ile bu yerlerin dışında kereste bulunacak 
bölgelerden temin edilmesi emredilmiştir. Ayrıca kasabalardaki esnaf ve tüccarın 
elinde bulunan gemi yapımında kullanılacak keresteler var ise bunlar ücretleri 
kapucubaşı tarafından ödenerek alınması emredilmiştir. Kerestelerin kesilmesi 
ve nakledilmesi için mübaşir tayin olunmuştur. Kereste kesimi ve nakli için 
İstanbul’dan dağ mimarı gönderilmiştir. Kerestelerin Fırat nehri üzerinden 
nakledilmesi ve ücretlerinin kapucubaşı tarafından ödenmesi emredilmiştir. 
Kerestelerin nakli dağ mimarı tarafından, mübaşir gözetiminde yapılması ve 
iskelede kapucubaşıya teslim edilmesi emredilmiştir48. 8 Recep 1146/15 Aralık 
1733 Maraş eyaletinde bulunan kazaların kadıları, Maraş Mütesellimi, Ayıntab 
Voyvodası, Kethüdayerleri, Yeniçeri serdarları, Ayanlar, Vilayet iş erlerine 
gönderilen fermanda; Bağdat Kalesi muhafazasında görevlendirilen asker taifesinin 
erzakları için Rakka eyaletinde Siverek ve Samsad civarında alımı ferman olan 
zahirenin Birecik iskelesine nakledildikten sonra Birecik iskelesinden, Rıdvaniye 
iskelesine ve oradan da Bağdat kalesine nakledilmesi için gemi, eşek, katır, 
46 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 77; 22 Muharrem 1146/5 Temmuz 1733 tarihli Ayıntab kadısı, 
kethüdayeri, yeniçeri serdarı, ayanlar, vilayet iş erlerine Adana Valisi Yakub Paşa tarafından 
gönderilen buyrultu. Diyarbekir’e naklolacak mühimmat ve cephane için 2000 deveden Ayıntab 
sancağına düşen 500 devenin İskenderun iskelesinde bulunması için kapucubaşı Mahmud Bey 
ve mübaşir görevlendirilmiştir. Mühimmat nakline vezir Mehmed Paşa görevlendirilmiştir. Vezir 
Mehmed Paşa tarafından 500 devenin 350si mekkâri veya ücret eşya olmak üzere bir miktarı nakit 
akçe verilip 150sine daha sonra verilmesi emredilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 
73-74.

47 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 77.
48 2 Receb 1146/9 Aralık 1733 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 10-13.
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lazım mühimmat tedarik edilmesi emredilmiştir. Gemiler 1139/1727 senesinde 
yapılanlarla mukayese edilerek bu defa yalnız 300 gemi yapılması emrediliştir. Bu 
gemilerin masrafı hesaplanarak 25.000 guruş kapucubaşı Mustafa’ya verilmiştir. 
Bu gemilerin yapımı için gerekli kerestenin temini için mübaşir tayin edilmiştir. 
Keresteler Maraş, Elbistan, Ayıntab, Birecik, Rumkale dağlarından diğer 
emri şerifle ferman olan 55.489 kıta kerestenin kesimi ve nakli mübaşir tayin 
olunmuştur. Mübaşirin kapucubaşının isteklerini yerine getirmesi emredilmiştir. 
Keresteler iskeleye nakledildikten sonra ücretleri kapucubaşı tarafından ödenmesi 
emredilmiştir49. Gemi yapımı için Birecik’te görevlendirilenler ve malzemelerin 
listesi verilmiştir. Kapucubaşılarından görevlendirilen ağanın Birecik iskelesinde 
zahire nakli için inşası ferman olan kereste, mühimmat, dümenci ve kürekçi gibi 
kayıtların suret defteri mevcuttur. Yapılacak olan gemi adedi 300’dür. Gemilerin 
ölçüleri, uzunluğu 18 zirâ’dan 24 zirâ’a kadar, genişliği 5,5 zirâ’dan 7,5 zirâ’a 
kadar olacaktır. Bu gemiler için Maraş, Elbistan, Ayıntab, Birecik, Rum Kale ve 
civarındaki kazalardan nakli olacak kereste ve cinsleri; Zunub adet 16.489 beher 
kıta 52, kefiş adet 21.000 beher kıta adet 70, mesân adet 18.000 beher kıta 60 
olmak üzere kereste cinsleri toplam 55.489 adettir. Hesaplamalar 1139/1727 
senesinde kerestelerin kıta ve nakliye ücreti 1834 guruş 20 paradır. Halep ve 
Ayıntab civarından alınan 300 gemilik mühimmat, Ahen-i ham kıyye 57.245, 
zift, penbe-i atik kullanılmaktadır. Gemi yapımında ise kalafatçı, burgucu, 
Ahengir, kürekçi ve gemi kalkan yapıcıları çalışmaktadır. Tersane-i amireden 1 
dağ mimarı ve 15 marangoz, 5 kalafatçı, 5 burgucu görevlendirilmiştir. Toplam 
54.793 guruş masrafı vardır.50 Zahirenin taşınması için inşa edilen gemilerin altına 
49 8 Receb 1146/15 Aralık 1733 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86 s. 8-10.
50 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86 s. 15-16; 2 Recep 1146/9 Aralık 1733 Birecik iskelesinde gemi 
yapımında görevlendirilen kapucubaşına gönderilen fermanda; Bağdat kalesi muhafazasında 
görevlendirilen asker tayfasının erzakları için Rakka ve Samsad civarlarında alımı ferman olunan 
zahirenin Birecik iskelesinden Rıdvaniye iskelesine ve oradan Bağdat kalesine nakli için gemi, 
merkep, katır gerekli malzemenin tedarik edilmesi emredilmiştir. Zahirenin Birecik’ten Rıdvaniye 
iskelesine nakli için uzunluğu 18 zirâ’dan 24 zirâ’a kadar genişliği 5.5 zirâ’dan 7.5 zirâ’a kadar 
300 kıta gemi yapılması emredilmiştir. 1139 senesinde yaptırılan gemilerle mukayese yapılarak 
ve mühürlü deftere göre 16489 adet zûnub, 21000 kefiş, 18000 adet mesân olmak üzere bu üç cins 
keresteden toplam 55.489 adet kereste gereklidir. Bu keresteler öncekilerde olduğu gibi Maraş, 
Elbistan, Ayıntab, Birecik, Rum Kale dağlarından ve civarlarından kesilip Fırat Nehri üzerinden veya 
münasip yerlerden Birecik İskelesi’ne nakledilmesi emredilmiştir. Nakil için gerekli kantar, urgan 
gibi malzemeler Halep ve Ayıntab taraflarından nakit olarak alınması emredilmiştir. Gemi inşası 
için gerekli amele ve amele ehli Ruha, Ayıntab ve Haleb taraflarından getirilmesi emredilmiştir. 
15 kişi marangoz, 15 kişi kalkancı, 5 kişi burgucu Tersane-i Amireden gönderilmiştir. Gerektiği 
durumlarda bölgeden temin edilmesi emredilmiştir. Kerestelerin dağlardan kesimi ve nakli için 
mübaşir tayin edilmiştir. Kereste kesimi, nakli ve gemi yapımı için İstanbul’dan yirmi beş bin 
guruş gönderilmiştir. Bu 1139 senesinde yaptırılan gemilerin masrafı olan 54.793 guruş 5 para ile 
mukayese edilerek gönderilmiştir. Gemilerde gerekli dümenci ve kürekçiler bulunduğu bölgeden 
önceden olduğu gibi ve defter suretine göre temin edilmesi emredilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye 
Sicili 86 s. 6-8.
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hasır serilmektedir. 11 Recep 1146/18 Aralık 1733 tarihli Halep valisinin Ayıntab 
Kadısı ve Voyvodası’na gönderilen buyrultuda; Birecik’te zahire gemilerinin 
tabanına döşenmek için uzunluğu 4 zirâ’ genişliği 2 zirâ’ olmak üzere 4000 adet 
kaba hasır 10 gün içinde temin edilmesi emredilmiştir. Gemi inşasına memur olan 
Kapucubaşı Mustafa Ağa tarafından hasırların ücretleri ödenmesi emredilmiştir51. 
Zahire taşınması için daha önceki metinlerden anlaşıldığına göre kelekler üzerine 
kavak keresteleri yerleştirilmektedir. Kavaklar üzerine 3 metreye 1.5 metre 
ebadında hasırlar serilip zahire üzerine konmalıdır.

Ramazan 1146/ Şubat 1734 tarihli İskenderun iskelesine gelen mühimmat 
önce karadan Birecik’e, sonrada buradan gemilere yüklenerek Bağdat’a 
gönderilecektir. Ayıntap Naibi ve Voyvodası mühimmatı taşıyacaktır52. Ramazan 
1146 tarihinde Ayıntab Kadısı, Voyvodası, Ayanlar, Vilayet iş erlerine Sayda 
Valisi Mehmed Paşa tarafından gönderilen buyrultu ile İskenderun iskelesine 
gelen mühimmatın nakli için kazalara dağıtılan davarların İskenderun iskelesinde 
bulunması emredilmiştir53.

Cemazeyilevvel 1147/Ekim 1734 Maraş Beylerbeyi Rışvanzade Süleyman, 
Halep Kadısı, Maraş ve Halep Eyaletlerinde olan kadılar, Ayıntab Naibi, 
kapucubaşılardan olup Halep Muhassılı İsmail, Halep Mütesellimi, Ayıntab 
Voyvodası, Maraş Eyaletinde kereste kesimi ve nakli için görevli mir-i miran, 
kethüdayerleri, yeniçeri serdarları, ayanlar, vilayet iş erlerine gönderilen fermanda; 
Kapucubaşılardan küçük mir-ahurluk payesi verilen kethüda Reisi Mustafa’ya, 
inşası tertip olunan 178 kıta gemi için Maraş, Elbistan dağlarından, Ayıntab, 
51 11 Recep 1146/18 Aralık 1733 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 76.
52 Evasıt-ı Ramazan 1146/15-20 Şubat 1734 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 62-63.
53 Tarih okunamıyor 1146/1734 Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 50.; 15 Şaban 1146/21 Ocak 1734 
Ayıntab naibi, kethüdayeri, yeniçeri serdarı, ayan, vilayet ve tüm iş erlerine Sayda Valisi Mehmed 
Paşa tarafından gönderilen buyrultu. Bu yıl ser-asker tayin edilen Anadolu Valisi Vezir Abdullah 
Paşa kontrolünde İskenderun iskelesine gönderilmesi ferman olan cephane ve tophane mühimmatı 
İskenderun’dan Musul’a nakli için 2000 deve gerekli olup Adana, Rakka, Halep eyaletlerinden 
500 deve, Ayıntab’dan 500 deve toplanması emredilmiştir. Bu iş için kapucubaşı Mahmud Bey 
ve mübaşir görevlendirilmiştir. Ayıntab’dan istenen 500 deveden bir deve veya bir deve karşılığı 
iki katır toplanılması ve iskeleye gönderilmesi emredilmiştir. Bkz.: 15 Şaban 1146/21 Ocak 1734 
Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 18-19; 8 Ramazan 1146/12 Şubat 1734 tarihli Ayıntab kadısı, 
kethüdayeri, yeniçeri serdarı, ayanlar, vilayet iş erlerine Adana Valisi Yakub Paşa tarafından 
gönderilen buyrultu. İstanbul’dan İskenderun iskelesine gönderilen mühimmat ve cephanenin 
nakledilmesi için Vezir Mehmed Paşa görevlendirilmiştir. Malzemelerin taşınması için gerekli 
2000 deveden Ayıntab’a düşen 500 devenin İskenderun iskelesine vezirin sorumluluğu üzerinde 
gönderilmesi emredilmiştir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 62; 29 Ramazan 1146/5 Mart 
1734 tarihli Ayıntab naibi, zabıtı, kazada bulunan askeri zabıtlar, ayanlar, vilayet iş erlerine 
Anadolu Valisi Abdullah Paşa tarafından gönderilen buyrultu. İskenderun iskelesine gelen ve 
Musul taraflarına gitmesi gerekli çeşitli mühimmatın nakli için Ayıntab sancağından toplanması 
ferman olan 500 devenin halkın kudretleri olmadığından ancak 250’si toplanabilmiştir. Geri kalan 
250 deveyi 15 gün içinde toplayarak İskenderun iskelesine gönderilmesi emredilmiştir. Bkz.: 
Gaziantep Şer’iyye Sicili 86, s. 63.
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Behisni taraflarından çeşitli kereste kesilmesi ve Fırat ve karadan nakledilmesi 
emredilmiştir. Bu kereslerin katırlar ve davarlarla nakledilmesi emredilmiştir. 
Ücretleri Kapucubaşı tarafından verilecektir54. 18 Cemaziyelevveli 1146/16 Ekim 
1734 tarihli defter suretinde kereste cinsleri ve Maraş’tan gelecek kereste şu 
şekildedir. Zûnub adet 5600, kefişlik adet 8000, mesân adet 6600, ahen-ı ham 
kantar 120, atik-i penpe kantar 302. Ayıntab ve Elbistan’dan gelecek kereste zûnub 
adet 5000, kefişlik adet 6500, mesân adet 5700, ahn-ı ham kantar 100. Birecik ve 
Rumkale’den gelecek kereste zûnub adet 5000, kefişlik adet 6500, mesân adet 
5700, ahn-ı ham kantar 100. 1146/1734 senesinde kapıçıbaşılardan kethüda reisi 
Mustafa Ağa marifetiyle gemi inşası için baş muhasebe kayıt sureti verilmiştir55.

15 Şaban 1147/10 Ocak 1735 Kapucubaşılardan olup Birecik’te gemi inşasına 
memur olan Mustafa’ya gönderilen fermanda, Bağdat muhafazasında olan askere 
zahire nakli için Birecik iskelesinde yapılacak olan gemilerin inşasına kapucubaşı 
memur tayin edilmiştir. Ne kadar zahire temin edileceği ve kaç tane gemi 
yapılacağı konusunda bilgi istenmektedir. Gemi inşasına lazım olacak malzeme 
miktarı konusunda bilgi istenmektedir56. Maraş Beylerbeyi Rışvanzade Süleyman, 
Maraş, Ayıntab, Behisni kadıları, Maraş Eyaletinde olan kazaların kadıları, 
mir-i miran, Ayıntab Voyvodası, kethüdayerleri, yeniçeri serdarları, ayanlar, 
vilayet iş erlerine gönderilen fermanda. Kapucubaşılardan kethüda reisi Mustafa 
marifetiyle geçen yıl 300 kıta zahire gemisinin 122 kıtası inşa edilmiş ve zahire 
ile Rıdvaniye iskelesine gönderilmiştir. Fakat alımdan geri kalan zahirenin nakli 
için 178 geminin yapılması gerekmektedir. Gemilerin uzunluğu 18 zirâ’dan 24 
zirâ’a kadar, genişliği 5.5 zirâ’dan 7.5 zirâ’a kadar olacaktır. Rikab-ı hümayunda 
küçük mir-ahurluk payesindeki kişi gemi yapımı için mübaşir tayin edilmiştir. 
Der-saadet’ten götürdüğü defter ve senetler gereğince gemi inşası için Elbistan, 
Ayıntab kazalarında 5570 adet zûnub, 2450 adet kefiş, 2050 adet mesân kesilip, 
nakledilmesi emredilmiştir. Ayrıca Rumkale, Birecik, Behisni kazalarından 5000 
adet zûnub, 6500 adet kefiş, 4200 adet mesân, toplam 10570 zûnup, 8900 kefişlik, 
6250 mesân etmektedir. Ayrıca Ahen-i ham 161 kantar, 4025 guruş, atik-i penbe 
kantar 12 guruş 300, zift kantar 56 guruş 672, urgan 15.5 kantar beher kantar 45 
guruş, kömür-ü ahengeri 356 kantar 716 guruştur. Kalafatcı, burgucu ve amele 
4677 guruştur. Ahengeri 3204 guruş. Kömürcü 178 gemi için 4 neferden 712 nefer 
54 Cemaziyelevvel 1147/Ekim 1734 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 219-220.
55 18 Cemaziyelevvel 1147/16 Ekim 1734 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 218; 1147 senesinde 
178 sekiz kıta gemi inşasında El-Mustafa Ağa’dan talep edilen toplam 10.000 cins kerestenin 4 
er akçe olmak üzere nakliye ücreti 334 guruş El-hac Mustafa Ağa’ya teslim edilmiştir. Bkz.: 20 
Zilhicce 1147/13 Mayıs 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 112-113.

56 15 Şaban 1147/10 Ocak 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 232-233; Rakka Valisi Ahmed 
Paşa, Bağdat muhafazasında olan askerlerin erzak nakli için Birecik iskelesinde yapılacak gemiler 
için kereste ve malzeme için mübaşir tayin edilmiştir. En kısa sürede gemi yapılması hususunda 
Ayıntab Voyvodasına buyrultu yazmıştır. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 233.
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etmektedir. Nefer ücreti 12460 guruş etmektedir. Toplam 33618 guruş 12 pare 
tutmaktadır57.

Evail-i Ramazan 1147/Ocak 1735 tarihli Kapucubaşılardan olan Mustafa’ya 
gönderilen fermanda Bağdat’a zahire nakli için Birecik iskelesinde yaptırılacak 
olan gemilerin inşası için beş mübaşir tayin olunmuştur. İnşası ferman 
olan gemilerin bir an önce bitirilip zahire ile yüklenip Rıdvaniye iskelesine 
gönderilmesi emredilmiştir58. 5 Şevval 1147/28 Şubat 1735 Rakka Valisi Ahmed 
Paşa’ya yazılan ferman üzerine Ayıntab kadısına yazdığı buyrultu ile Bağdat’a 
zahire göndermek için Ayıntab kazalarından kesilecek Birecik’te sefine yapımı 
için süre kaybetmeden Fırat nehri çûş-u furuşunda Bağdad’a zahire nakletmeye 
yetişmelidir. Bunun için çalışanların yevmiyeleri verilmeli ve gerekli olan kereste 
sağlanmalıdır. Bu amaçla mübaşirler tayin edilmiştir59. 19 Şevval 1147/14 Mart 
1735 Maraş Beylerbeyi Rışvanzade Süleyman, Maraş, Ayıntab naibleri, Elbistan, 
Behisni, Maraş Eyaletinde olan kazalar kadıları, bölgenin köklülerden Maraş 
Eyaletinden Birecik gemileri için kereste kesimine memur olan Mehmed, Ayıntab 
voyvodası, kethüdayerleri, yeniçeri serdarları, ayanlar, vilayet iş erlerine ferman 
gönderilmiştir. Kapucubaşılardan önceki kethüda reisi Mustafa iskelede inşalarına 
ferman olan 178 kıta zahire gemilerinin inşası için görevlendirilmiştir. Bu gemiler 
için gerekli keresteler Rum Kale, Birecik kazalarından, Rakka eyaletinde bulunan 
değişik kazalardan, Elbistan, Ayıntab, Behisni kazalarıyla, Maraş eyaletinde olan 
kazaların dağlarından 5000 adet zûnub, 6500 adet kefiş, 4200 adet mesân tabir 
olunan kereste Rakka vilayetinde ve kereste olan dağlardan mezbur meşe ve envar 
olmak ve nar bağçeleri livadan temin edilecektir. Maraş, Behinsi ve Süpürgeç 
dağlarından ve Ayıntab kazaları ve nahiyelerinden aceleten Birecik iskelesine 
nakledilmesi emredilmiştir. Bu kerestelerin kesimi ve nakli için mübaşir 
tayin edilmiştir. Kesim ve nakliye fiyatlarının Rakka Valisi vezir Ahmed Paşa 
tarafından ödenecektir. 178 adet Fırat nehrinin akışının müsait olduğu zamana 
yetiştirilmesi hususunda ferman yazılmıştır60. 28 Şevval 1147/23 Mart 1735 
Kapucubaşılardan olup Birecik iskelesinde gemi inşasına Emir-i Ahur unvanıyla 
memur olan kethüda reisi Mustafa Ağa’ya gönderilen Rakka Valisi Vezir Ahmed 
Paşa tarafından gönderilen buyrultu. Birecik iskelesinde Rakka’da alımı yapılan 
ve ambarlanan zahire için 178 kıta zahire gemisi yaptırılması emredilmiştir. 
Zahirelerin Rıdvaniye iskelesine nakledilmesi emredilmiştir. Gemi inşasının bir 
57 Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 207-210; Fermanda belirtilen rakamlarla aynıdır. Bağdat’a zahire 
nakli için yapılacak gemiler için defter suretidir. Yapılacak olan gemi kıta 300. Önce inşa edilip 
gönderilen 122 kalan 178. Uzunluğu 18 zirâ’dan 24 zirâ’a kadar, genişliği 5.5 zirâ’dan 7.5 zirâ’a 
kadar. Gemi yapımı için gerekli keresteler. Gemi kıta 178. Kereste çeşitleri 51264. Kerestelerin 
ücretleri 17082 guruş 12 para ayrıntı için Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 206.

58 Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 246-247.
59 5 Şevval 1147/28 Şubat 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 250.
60 19 Şevval 1147/14 Mart 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 272-274.
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an önce başlanması ve Fırat nehri tuğyan olduğunda yetişmesi ve ne kadarının 
inşasının tamamlandığının bildirilmesi hususunda buyrultu61.

21 Şevval 1147/16 Mart 1735 Ayıntab mütevellisi, naibi, iş erlerine Rakka 
Valisi tarafından gönderilen buyrultu. Birecik’te inşa olup Rıdvaniye iskelesine 
gönderilecek olan gemilerin inşası için Ayıntab’da kesilen ve Birecik iskelesine 
gönderilmek üzere olan zûnubların uzunluğu ve genişliği gemi yapımına 
uymayacak şekilde küçük olduğu ihbarı gelmiştir. Bunların 100 kantar ahn-ı hamı 
bayramdan önce Birecik’e getirilmelidir. Gelen 20 kantarını naklettirmeyip geri 
kalan zûnubün uzunluğu 3 zirâ’ genişliği 18 parmak olmak şartıyla ne kadar talep 
olunmuşsa kesilip Birecik iskelesine zamanında nakledilmesi ve gemi mübaşirine 
teslim edilmesi emredilmiştir62.

17 Recep 1157/26 Ağustos 1744 senesinde Maraş, Ayıntab naipleri, Elbistan, 
Behinsi, Rum Kale ve Birecik kadılarına, daha önce mübaşir tayin olunan 
Süleyman, voyvodalar, iş erleri, yeniçeri serdarları ve vilayet ayanlarına ferman 
gönderilmiştir. Rıdvaniye iskelesine kelekler ile zahire nakli için Birecik’te 60 
adet gemi yapımı için Kapucubaşı Hüseyin görevlendirilmiştir. Bu gemilerin yapı 
için gerekli kereste Maraş, Ayıntab, Elbistan, Behisni, Rum Kala, Birecik ve o 
taraflardaki dağlardan kesilen keresteler Fırat nehri üzerinden taşınarak temin 
edilerek Kapucubaşı Hüseyin’e teslim edilmesi ve ücretleri Kapucubaşı Hüseyin 
tarafından ödenmesi fermandır63.

Sonuç olarak; Fırat ve Dicle nehirleri İlk Çağ’dan beri Basra Körfezi’ne 
kadar malzeme taşımasında kullanılmıştır. Birecik, Fırat nehrinin durgun akmağa 
başladığı bir yerde kurulmuş bir şehirdir. Osmanlı Devleti zamanında Birecik’te 
bir tersane olduğu tahrir defterlerinde görülmektedir. Birecik’te olan tersanede 
imal edilen gemiler ile suyun akış yönünde giden ticari ve askerî malzemeler 
Basra körfezine kadar ulaşmaktadır. Giden bu gemiler suyun akış yönünün tersine 
işlemektedir yani gemilerin geriye dönüşleri olmamaktadır. Basra körfezinden 
Birecik’e doğru gelen ticari malzemeler develerle taşınmaktadır. Birecik şehri 
Halep, Adana, Diyarbekir, Maraş, Rakka gibi yerlerden develerle taşınan 
malzemelerin toplandığı bir iskele ve ticaret merkezidir. Ayrıca Akdeniz kıyısında 
61 28 Şevval 1147/23 Mart 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 247-248.
62 21 Şevval 1147/16 Mart 1735 Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 87, s. 244.
63 Gaziantep Şer’iyye Sicili 98, s. 389 ve 388; Maraş, Ayıntab, Elbistan, Behisni, Rum Kala, Birecik 
kadıları; Maraş Mütesellimine, Mübaşir Süleyman, kethüdayerler, voyvodalar, sedarlar, ayanlar ve 
iş erlerine gönderilen ferman, Bağdat muhafazasında bulunan askerin zahire açısından müzayaka 
çekmesi dolayısıyla Birecik’ten Musul taraflarına kelekler ile zahire nakli yapılması için 60 kıta 
gemi yapılması için Kapucubaşılarından Hasan görevlendirilmiştir. Yapılacak olan gemiler için 
gerekli olan kereste temini için dağ mimarlarının 60 gemi yapımı için gerekli olan cins kereste 
için ağaçlar belirlenecektir. Bkz.: Gaziantep Şer’iyye Sicili 98, s. 388 ve devamı 387; Ayıntab 
Naib-i şerisi olan Birecik iskelesi ve Rıdvaniye iskelesine zahire nakli için 60 gemi inşası yapılması 
ve ayrıca 120 adet gemi inşa edilmesi hususunda Kapucu başı Hasan görevlendirilmiştir. Bkz.: 
Gaziantep Şer’iyye Sicili 98, s. 387 ve devamı 386 da; Aynı hususta bir ferman daha s. 386 var.
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olan İskenderun ve Payas iskelelerine gelen mallar deve, camus, karasığır, 
beygir ve katırlarla taşınmaktadır. Birecik bölgesinde yapılan gemi ve keleklerin 
malzemeleri Ayıntab, Maraş, Behinsi, Hısn-ı Mansur, Malatya, Elbistan, Ruha 
civarında dağlardan kesilmektedir. Kesilen ağaçlar Birecik’te gemi inşasında 
kullanılmaktadır. Ayrıca Rıdvaniye iskelesine kadar gelen gemilerin tamirleri de 
Birecik’ten giden malzeme ve ustalarla yapılmaktadır.

Birecik, Bağdat, İsfahan, Kirmanşah, Hamedan ve Basra güzergâhında Ayıntab 
kadılığına düşen sorumluluk ve belgelerden çıkan bilgiler incelendiğinde ortaya 
şu sonuç çıkmaktadır.

1. İstanbul’dan Payas veya İskenderun iskelesine gönderilen harp 
malzemelerinin naklini yapmak ve güvenliğini sağlamak.

2. Birecik’te inşa edilecek olan gemilerin yapımı için gerekli kereste ve 
malzemenin temin etmek ve naklini yapmak.

3. Nehri Şad’da bulunan donanmanın ihtiyacı olan kürek, seren direği vs. için 
gerekli ağaçların kesimini yapacak adam sağlanması ve taşınmasına hayvan temin 
etmek.

4. Rıdvaniye iskelesine kadar çıkabilen gemilerin tamiri için kazasında bulunan 
esnafı temin etmek ve ilgili yerlere göndermek.

5. Bağdat, Hemâdan ve civarında olan Osmanlı askeri için gerekli malzemeyi 
temin etmek ve yol üzerinde malzemeye müdahale eden eşkıyaya karşı koruma 
görevi yapmak.

6. İsfahan ve Bağdat civarına gönderilen askerlerin İskenderun iskelesinden 
adı geçen bölgelere sevki gönderilen Rumeli askerinin azık ve zahire vs. temin 
etmek.

7. Halep eyaletinde bulunan Türkmen, Yeni il Türkmenlerine tabi Akça Koyunlu 
cemaati ve diğer cemaatlerin yol güzergâhında olan hendek ve bataklıkların 
doldurulmasıyla malzemenin Belan dağından aşırılmasını sağlamak.

8. Basra Körfezindeki Osmanlı Donanması’nın tamiratı için gerekli kereste, 
malzeme ve usta Birecik ve civarındaki kadılıklardan sağlanmaktadır. Hatta Basra 
körfezinde işleyen Osmanlı donanmasının gemileri Birecik’te inşa edilmektedir.

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Safevî mücadelesinin başladığı dönemde 
Bağdat başta olmak üzere askeri malzeme ihtiyacı arttı. Devlet; Bağdat, İsfehan, 
Kirmanşah, Hemâdan’a bütün askerî malzeme ve zahire Birecik iskelesinden 
taşınmıştır. Anadolu’dan toplanan zahire de Fırat nehri vasıtasıyla taşınmıştır. 
Osmanlı Devleti bölgede varlığını sürdürebilmek için bulundurduğu askerini 
desteklemek, iaşesini sağlamak için Fırat ve Dicle nehirlerini kullanmıştır. Bu 
taşımada da en önemli merkezlerden birisi Birecik’tir. Birecik’in malzeme, zahire 
ve insan gücünü sağlayan en kazaların başında Ayıntab gelmektedir. 
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