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Giriş 

Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimler inşaat sektöründe yoğun ola-
rak çalışmakta idiler. Bunun birçok örneğini şehirlerin imarı sürecinde 
görmek mümkündür. Şehir ve kasabalardaki inşa faaliyetlerinin kapsa-
mında özel, vakıf ve kamu binaları yer almaktadır ki, cami, mescit, tekke, 
türbe, hamam, hastane, saraylar ve konaklar bunların başında gelmekte-
dir. Bu binalar taş ve kâgir (kârgir) olarak inşa edilmekte olup yüzyıllarca 
varlıklarını devam ettirmişler ve kültürün önemli unsurları arasında yer-
lerini almışlardır. İnşa faaliyetlerinin içine bu binaların tamir ve bakı-
mının yanı sıra su-yolu ve kanalizasyon gibi şehir kasabaların medeni 
ihtiyaçlarının inşalarını da ilave etmek gerekmektedir. Sınırlarda ve 
stratejik noktalarda yer alan kale ve benzeri askeri amaçlarla yapıl-
ması elzem olan binaların inşası da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 
Bütün bu faaliyetler, maksadı ne olursa olsun taş veya kâgir binaların 
yapım ve onarım işlerine mimari faaliyetler denilmekte olup, en başta 
mimarlardan başlayarak, en altta vasıfsız amelesine kadar inşaat sektö-
rünün bütün elemanları sistemin içinde yer almaktadır. İşte Osmanlı 
Devleti’nin şehir ve kasabalarında bir şehrin görünüş ve işleyişini, halkın 
yaşam alanlarını, aldığı sosyal hizmetlerin yürütüldüğü binaların yapım 
ve onarımında Gayrimüslimlerin yerini biraz da olsa tespit edebilmek ve 
etkinliklerini ortaya koymak bu çalışmanın temel amacını oluşturmak-
tadır. Özelde ise Kafkasya’ya gönderilen Ermeni ameleler ve İstanbul’da 
ve şehirlerde yer alan mimar, usta, mimar gibi inşaat esnafı çerçevesinde 
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Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim vatandaşlarından Ermenilerin inşa 
faaliyetleri içindeki yerini tespit etmeye çalışmak gayreti çalışmamızın 
temel amacını oluşturmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nde inşaat esnafı hakkında arşivde zengin bilgilere 
ulaşmak mümkündür. Bu nedenle inşaat esnafının ne gibi gruplardan 
oluştuğunu söylemek kolaylaşmaktadır. Bunun için yayınlanmış en 
önemli kaynak Ömer Lütfi Barkan’ın Süleymaniye Camii ve İmareti 
adlı eseridir1. Eserdeki bilgileri ışığında inşaat esnafının hangi gruplar-
dan oluştuğunu görebiliyoruz. Osmanlı Devleti’nde inşaat esnaf grup-
larından duvarcı (bennâ), taşçı (ser-heng), marangoz (neccâr), nakkaş, 
lağımcı, demirci (haddad), camcı, vs. toplam 3523 kişi cami inşaatında 
çalışmıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren ise hudut boylarında kale inşa 
faaliyetleri artmıştır. Kale yapımı için gerekli olan malzeme ve vasıflı 
ve vasıfsız işçi, usta gibi işgücünün nereden, nasıl temin edilmesi gibi 
konularda hazırlanan keşif ve tamirat defterleri bize zengin bilgiler 
sunmaktadır. Mesela Hotin Kalesi’nin inşası için hassa mimarlarından 
Mehmed’in maiyetinde çalışmak üzere neccar, lağımcı, demirci, kaldı-
rımcı, su-yolcu, taşçı, duvarcı, meremmetçi kaleye gönderilmiştir2. 

Osmanlı Devleti’nde inşaat esnafına umumiyetle “esnaf-ı mimar” adı 
verilmekte olup İstanbul’daki inşaat esnafı için neccâran ve buna tabi 
ehl-i hiref ” tanımlaması kullanılmaktaydı. İnşaat esnafının şehirlerdeki 
yapılanması şehrin veya kasabanın büyüklüğüne bağlı olarak değişken-
lik göstermekteydi3. İstanbul’daki inşaat esnafının sayısı ve çeşitliliği 
tabii olarak diğer şehirlere göre alabildiğine geniştir4. 

İnşaat esnafı kendi arasında vasat, üstad, şakird, kalfa diye derece-
lere ayrılmaktadır5. Ücretleri de bu tanımlama çerçevesinde tespit edil-
mektedir6. Devlet inşa faaliyetlerini ülkenin her yerinde denetlemeye 
ve yönlendirmeye gayret etmektedir. İstanbul bu anlamda en başta 
gelmektedir. Mimarların saraya bağlı görevliler olarak teşkilatlandırıl-
malarını ve ehl-i hiref7 içerisinde kabul edilmelerini bu meyanda değer-
lendirmek gerekmektedir. Nitekim gerek inşa faaliyetlerinin gerekse 
en başta mimarlar olmak üzere inşaat esnafının nizamına dair birçok 
emir çıkarılmıştır. 29 Haziran 1572 tarihli Hassa Mimarbaşı Sinan’a 
İstanbul’da cahil mimarlara iş yaptırtmamasının istenmesi bu neviden 
emirlere bir örnektir8. 
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Gayri Müslimlerin İnşaat Sektöründeki Yeri
Gayrimüslim reayadan inşaat sektöründe istifade edilmesi daha kuru-

luş döneminde başlamıştır. Ancak yükselme döneminde kesafet kazan-
mıştır. Çünkü İstanbul’un fethiyle şehirde büyük çapta inşa faaliyetleri 
başlamıştır. Fatih Külliyesi, Topkapı Sarayı gibi büyük yapılar bu inşa 
faaliyetlerine iki örnek teşkil edebilir. Dolayısıyla ülkenin birçok yerin-
den İstanbul’a inşaat sektöründe çalışmak üzere Müslümanlar kadar 
Gayrimüslim usta, kalfa amele hatta mevsimlik amele çalışmak ama-
cıyla gelmiştir. Zaten devlet de bu amaçla Anadolu’nun ve Rumeli’nin 
birçok yerinden her zaman işgücü talebinde bulunmuştur. İstanbul’daki 
inşa etkinliği bu anlamdaki göçü cazip kılmaktaydı. Özellikle Devlete ve 
vakıflara ait inşaatlarda iş bulma olanağının yüksek olması, bu anlamda 
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır9. 

Mimar Olarak Ermeniler
Gayrimüslimlerin inşaat sektöründeki faaliyetleri sadece işgücü 

bakımından ele alınmamalıdır. Osman Gazi’nin Karacahisar’ı aldıktan 
sonra yaptırdığı camiinin inşaatından itibaren devlet hizmetinde mimar 
ve ustalar istihdam edilmeye başlandığı bilinmektedir. I. Murad zama-
nından itibaren ise Osmanlı Devleti’nin mimar olarak Gayrimüslimleri 
istihdam ettiğini biliyoruz. I. Murad, Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesi-
nin inşasında Yanko Madyan adlı mimar görevlendirmiştir. Bursa 
Hüdâvendigâr Camii’nin inşasında da ülke dışından, Kıbrıslı ve İtalyan 
kökenli sanatçıların çalıştığı kabul edilmektedir10. Yükselme döneminde 
Osmanlı hizmetinde çalışan bir başka yabancı mimar ise Portekizli 
Kaptan Françeşko’dur. 1533-1534 yılında 20 akçe gündelik almıştır11. 

Osmanlı Devleti’nde mimari, saraya bağlı Hassa Mimarları adı 
verilen mimarlar tarafından yürütülmekteydi. İnşa faaliyetlerinin tasa-
rım, inşa ve onarımlarını yapan Hassa Mimarları Ocağı, Fatih Sultan 
Mehmed döneminde teşkilatlandırılmış ve sarayın Birun teşkilatı için de 
saray eminliklerinden olan Şehreminliğe bağlanmıştır. Cemaat-i Mir-i 
mirân olarak da adlandırılan Hassa Mimarlar Ocağı’nın başı Hassa 
Baş Mimarı’dır. Bütün mimari işlerden Hassa Baş mimarı sorumludur. 
Ocağa bağlı mimarlar aynı zamanda Yeniçeri Ocağı’na kayıtlı olduk-
larından savaş zamanı sefere gitmekte idiler. Ayrıca Hassa baş mimarı 
seferde ihtiyaç duyulan ölçüde taşçı, neccar, dülger lağımcı, suyolcu gibi 
inşat esnafından kişileri orducu esnafı içinde görevlendirebilmekteydi12.
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Geniş bir kadroya sahip ocağın içinde Gayrimüslimlerden mimar 
olarak görev yapanların sayısı yadsınamayacak derecede önemliydi. 
Çünkü ocakta görev almak ve yükselmek için temel ölçüt yetenek ve 
liyakatti. 1582 yılındaki seferde görev alan 17 hassa mimarından 9’u 
Gayrimüslimdi. XVII. yüzyılın sonlarına kadar seferlerde görev alan 
Gayrimüslim hassa mimarlarının oranı %40 idi, bu oran bazı dönem-
lerde %43e kadar yükselmişti. Bu durum XVII. yüzyılda sonlarında 
azalma gösterdiyse de XVIII. yüzyılda oranın Gayrimüslimler lehine 
değiştiği gözlemlenmektedir13. 1604-1603 tarihli listede toplam 39 
mimar kaydedilmiştir. Bunlardan 16 tanesi Gayrimüslim olup, mimar-
ların isminden tanımlayabildiğimiz kadarıyla 5 tanesi Ermeni’dir. 
Listede yer alan görevlere binaen söyleyebileceğimiz ücretlendirmede 
bir standardın Müslüman-Gayrimüslim şeklinde olmadığı ücret belirle-
mede bulunulan görevin esas kabul edildiğidir. İlginçtir listede minareci 
Yorgi’dir14.

Hassa Mimarlar Ocağı, Osmanlı mimarisinin üslubunun değişime 
uğradığı XVIII. yüzyıldan başlayarak önemini yitirmeye başlamıştır15. 
Çünkü Mimari üslupta geleneksel bütünsellik ve planlama anlayışı terk 
edilmeye başlanmıştır. Mimari sanatında eski üslubun terk edilmeye 
başlanması demek olan bu durum nedeniyle geleneksel eğitim sürecin-
den geçen ve bu anlayışa sahip olan mimarlara olan ihtiyacı azalması 
sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla Ocak, çöküş sürecine girmiştir. 
1831 yılında Şehreminliği ve Hassa Mimarlar Ocağı lağvedilmiştir16. 
Nafia Nezareti’ne bağlı Ebniye-i Hassa Müdürlüğü’nün17 kurulması 
ile şimdiye kadar yarı askeri bir meslek olan mimari sivil hale gel-
mesi anlamında adım atılmış olmasına rağmen sivil mimarlık okulu-
nun kurulmasının uzun yıllar alması mimarinin sivilleşmesini oldukça 
geciktirmiştir18. 

Osmanlı Mimari sisteminde içinde yetişen pek çok Gayrimüslim 
mimarlar olduğu gibi Gayrimüslimler içinde de Ermeni mimarlar 
vardır. Daha IV. Murad zamanında Hoca Astuacatur saray mimarlığı 
görevine getirilmiştir. II. Ahmed döneminde ise Araboğlu adıyla bili-
nen Meldon Arabian mimarbaşı olmuştur19. Fakat en ünlü Ermeni 
mimarlar XIX. yüzyıla damgasını vuran Balyan ailesinden çıkmış-
tır. Günümüze kadar gelebilen ve İstanbul’un en önemli yapıları olan 
Dolmabahçe gibi birçok yapının mimarı Balyan ailesinden çıkmıştır. Bu 
vesile ile dönemin padişahları ile yakın münasebet kurmayı başarmış-
lardır. Mimar olarak ailenin ilk üyesi Meremetçi Bali Usta Kayseri’nin 
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bir köyünden İstanbul’a geldikten sonra Hassa Mimarlar Ocağı’na gir-
miştir. Ailenin diğer üyeleri Kalust Kalfa ve Sarkis Kalfa da inşaat sek-
töründe görev almışlardır. Ancak asıl aileyi ünlü yapan ve III. Selim’den 
ve II. Mahmud’un dostluğunu kazanan Krikor Amira Balyan’dır. Kirkor 
Balyan 1764 yılında doğduktan sonra ölümüne kadar Selimiye Camii 
ve Nusretiye Camii gibi eserlerin yanı sıra kent planlama çalışmalarında 
bulunmuştur. Onun ölümüyle oğlu Garabet Amira Balyan (1800-1866) 
padişah II. Mahmud’un yakın dostu olan Darphane Emin’i Kazzaz 
Artin’in referansıyla babasının yerine aynı göreve getirilmiştir. Garabet 
Amira Balyan, mimari açıdan İstanbul’a damgası vurmayı başarmıştır20. 
Gümüşsuyu Kışlası, II. Mahmud Türbesi, Kuleli Süvari Kışlası, eseleri 
arasında yer almasına rağmen en ünlü eseri Dolmabahçe Sarayı’dır21. 

Balyan ailesinin 3. Kuşak üyesi ve Garabet Balyan’ın 4 oğlundan biri 
olan Sarkis Balyan (1831-1899) pek çok mimari eser vermiştir. Sarkis 
Balyan, ağabeyi Nikoros Balyan ile birlikte Paris’te eğitim almıştır22. 
1866 yılından itibaren İstanbul’da mimar ve müteahhit olarak görev 
yapmaya başlamıştır. II. Abdülhamid tarafından 1878 yılında Ser-
mimar-ı Devlet unvanıyla onurlandırılmıştır23. Hassa Mimarlar Ocağı 
1831 yılında kaldırıldığından bundan sonra gelen mimarları Hassa 
Mimarı olarak nitelendirmek doğru değildir. Ser-mimar-ı Hassa bir 
görev olmaktan ziyade bir unvandır24. Selman Can’ın Balyan ailesi ile 
ilgili yazdığı makalesinde 1831’den itibaren bunun bir makam değil 
unvan olduğu görüşüne katılmakla birlikte Balyan ailesinin rolünü 
tamamen dışlamamak gerektiği görüşündeyim. Yüzyılın şartları gereği 
mimarlar inşa faaliyetlerinin hemen her işiyle ilgilenebiliyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen konu arşiv belgelerinin ve kaynakların ışığında daha 
fazla araştırmaya muhtaçtır.

Sarkis Balyan, yasal olmayan davranışlarından dolayı sürgün edil-
meden önce Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Galatasaray Sultanisi, 
Mecidiye Kasrı25 gibi yapıların inşasını gerçekleştirmiştir26. Uzun bir 
süre Paris’te sürgün hayatı yaşadıktan affa mazhar olmuş ve ölünceye 
kadar İstanbul’da yaşamıştır. 

Sarkis Balyan’ın birlikte Paris’te eğitim aldığı Ağabeyi Nikogos ise 
Dolmabahçe Sarayı’nın yapımında babası Garabet Balyan ile çalışması-
nın haricinde Ortaköy Camii, Tophane ve Dolmabahçe saat kulelerini, 
Ihlamur ve Göksu kasırlarını, Küçük Mecidiye Camiini27 inşa etmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde Balyan ailesi kadar ünlü olmasalar da Ohannes 
ve oğlu Harutyun Serveryan28 gibi birçok başka Ermeni mimar 
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vardır. Bazıları şunlardır: Kevok Aslanyan, Hovsep Aznavur, Garabed 
Devletyan, Isdepan Hamamcıyan, Avedisyan Kalfa, Isdepan İzmirliyan, 
Andon Kazzayan, Levon Nafilyan, Bedros Nemzte, Aram Tahtacıyan, 
Yetvart Terziyan, Andon ve Garabed Tülbentciyan.

İstanbul dışındaki şehirlerde inşa faaliyetleri ise şehir mimarları deni-
len görevliler vardı. Gerçi Bursa, Edirne Kahire hariç diğer şehirlerde 
devamlı bir mimarın bulunduğuna dair genel bir bilgiye sahip olma-
sak da birçok şehirde en azından XVII. yüzyıldan itibaren şehir mimarı 
olduğunu kabul edecek verilere sahibiz. Nihayetinde devlet, şehirlerin 
imar ve onarım işlerini yürütmek dönemin gereği olarak tedbir almış-
tır. Buna dair elimizde arşiv vesikası mevcuttur29. Ben burada birkaç 
örnekle yetinmek istiyorum. Konunun muhtevası itibariyle özellikle 
Gayrimüslim mimarlar örnek olarak seçilmiştir. 23 Eylül 1720 tarihinde 
Sinop mimarlığına dülger kalfalarından Anastaş adlı zımmi tayin edil-
miştir30. Aynı tarihlerde Edirne’de mimar Kirkor’un azliyle yerine Hacı 
Durmuş tevcih edilmiştir31. Bir başka örnek Manisa şehridir. Yeni bir 
mimar tayini üzerine kalem alınan belgede yeni mimar olarak Yani kalfa 
tayin edilmiştir32. Daha önce mimar bulunmayan Bilecik kasabasının 
mimarlığını Sarı Serkis, almıştır33. Balıkesir’de de mimar Petro adında 
birisidir34.

Osmanlı Mimar teşkilatı içinde Kale, Tersane-i Amire, Sefer Köprü, 
Su-yolu, Vakıf mimarları gibi mimarlar görev yapmakta idiler. Her 
birinin adları itibariyle görevleri bulunmakta olup bunlar içinde de 
Gayrimüslim mimarlar görev almışlardır. Osmanlı arşiv belgelerinde bu 
tür atamalar genellikle zımmi adı altında etnisite üzerinden bir tanım-
lama olmadan yapılmaktadır. Mesela 1703 tarihli bir belgede Bursa 
Mihalıç (Karacabey) Karaca Ahmed Camii mimarı günde iki akça yev-
miye alan Kiryako adlı bir ermenidir35. 5 yıl sonra 1708 yılında Kiryako 
kendi isteği ile görevini Dimitri’ye bırakmıştır36. Bazen bir şehirde hem 
şehir mimarı hem de vakıf mimarı görev yapabilmekteydiler. Adana şeh-
rini bu duruma örnek gösterebiliriz. 1694 yılında Adana Ramazanoğlu 
Piri Paşa Vakfı’nın mimarı Arakel vefat ettiğinden yerine Adana nai-
binin arzıyla Abraham adlı kişi tayin edilmiştir. Yaklaşık 11 yıl sonra 
1705 yılında şehir mimarı Hacı Ali işini iyi yapmadığından yetersiz 
bulunarak yerine eski Adana mimarlarından Artin yeniden atanmıştır37. 
Ermeni Yakub ise Ankara bina eminliği görevine getirilmiştir38. 

En önemli noktalardan birisi Gayrimüslim mimar ve ustalarının ciz-
yeden muaf olmasıdır. Bu durum ister istemez ehl-i hiref içerisine kabul 
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edilen inşaat esnafının çekiciliğini artırmış olmalıdır. Nevşehir’de taşçı 
kalfası olan Anton cizyenin olmasının yanı sıra tekâlif-i örfiye ve tekâ-
lif-i şakadan da muafiyet elde etmiştir39. 

Neccar halifesi Serkis cizyeden muaf tutulmuştur. Tersane neccar 
kalfası Yorgi de Serkis gibi cizyeden muaftır40. Daha sonraki yıllarda 
beklide ayrıcalıkların artmış olma ihtimali vardır. Çünkü 1805 tarihli 
bir belgede Foti Kamyanos kalfa sadece cizyeden muaf değildir. Foti 
Kalfa bu beratla cizyenin yanı sıra Gayrimüslimlerin ödemek zorunda 
oldukları bütün vergilerden muaf tutulduğu gibi bir nevi dokunulmazlık 
kazanmıştır. Foti Kalfa’nın dokunulmazlıkları şunlardır; kılık kıyafetine 
müdahale edilmeyecek, üst-başı aranmayacak, evine kolluk kuvvetleri ve 
zabıta giremeyecek, istediği gibi seyahat edebilecek. Ancak en önemli 
ayrıcalık yargı muafiyetidir. Olağan mahkemelerde yargılanamayan Foti 
Kalfa’yı Divan-ı Asafi yargılayabilecekti. Bu tür muafiyetleri Balyan 
ailesi de elde etmişti. Kirkor Balyan aldığı muafiyetten oğlu Garabet ve 
damadı Ohannes’e de verilmiştir41.

Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bunların içinde ne 
kadar Ermeni vardır tespite muhtaç görünmektedir. Hepsi bu makalenin 
kapsamı dâhilinde olmamakla birlikte ileriye matuf üzerinde durulması 
ve araştırılması gereken konu olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 
Mimar Balyan ailesi hariç üzerinde çok fazla durulmayan bir konu 
olması hasebiyle inşaat sektöründe mimar olarak yer alan Ermenilerin 
araştırılması için makalenin başlangıç teşkil edeceğini umut ediyorum.

İnşaat Sektöründe Ermeni Ameleler
Süleymaniye Camii ve imaretinin inşasında Anadolu’dan gelen usta 

ve amelelerin yer aldığını yukarıda belirtmiştik Serbest işgücü olarak 
niteleyebileceğimiz nitelikli işgücünün ve niteliksiz olan hamallık ve 
ırgatlık gibi işler, Süleymaniye Camii inşasında bütün işlerin % 23.8’ni 
oluşturmakta idi. Bu vasıflı vasıfsız ameleler günlük ücretle çalışan 
serbest statüde işçilerdi. Ancak statüleri ücretli olmakla birlikte çalış-
mamak gibi bir seçimleri yoktu. Hatta çalışma şartlarında istedikleri 
düzenlemeleri kabul ettirme gibi bir hakları da yoktu42. Umumiyetle 
merkezden amele ihtiyacı bölgenin yöneticilerine bildirilir ve gerekli 
sayıdaki amelenin tedarik edilmesi istenirdi43. Süleymaniye Camii inşa-
atında Hıristiyanların oranı %51 bulurken Müslümanların oranı ise 
%49 idi. Tabii ki çeşitli zanaat gruplarında bu oranlar değişmektedir44. 
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Bu durum aralarında oran bakımından pek fazla fark görünmemesine 
rağmen inşaat sektöründe Hıristiyan amelelerin çok önemli bir yer tut-
tuğunu bize açık bir şekilde göstermektedir. 

Bu anlamda devletin talebi de oldukça yekûn tutacak mahiyette idi. 
Gerek sefer zamanları ve gerekse İstanbul’daki inşa, tamirat ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla hemen 
her dönemde imparatorluğun çeşitli bölgelerinden inşaat ustası ve 
amelesi talep edilmiştir. H. 1080/M. 1669-1670 yılında tutulan def-
ter İstanbul’da çeşitli işlerde çalışmak üzere adalardan, Rumeli’den, 
Anadolu’dan ihraç edilen neccar, taşçı, hamamcı esnafının miktarını 
verilen harcırahları göstermektedir. Bu defterde çoğunluk gayrimüslim-
lerden, özellikle Rumlardan oluşmaktadır45. 

İstanbul’a işgücü göçü XVIII. yüzyılda da devam etmiştir. H. 1155/M. 
1742-1743 yılında Kayseri’den gelerek ve İstanbul’da Parmakkapı yakın-
larında yer alan Papasoğlu ve Kurşunlu hanlarında yaşayan Hıristiyan 
göçmenlerle ilgili kayıtlar mevcuttur. Bu kayıtlardaki isimler incelendi-
ğinde Papasoğlu ve Kurşunlu hanlarında kalan amelelerin çoğunluğu-
nun Ermenilerden oluştuğunu söylemek mümkündür46. Taşradan gelen 
amelelerin kaldığı hanlardan bir diğeri Zincirli Hanıdır47. Bu ameleler 
İstanbul’da sadece camii ve vakıfların işlerinde değil, kale, köprü, gemi 
inşası gibi işlerde de çalıştırılırlardı48. Nitekim 1136 ve 1137 yıllarına 
tarihli defterde İstanbul’da bir inşaatta çalışan neccar, taşçı, hamamcı, 
sıvacı, rençper ve ırgatların büyük bir kısmı Ermenilerden oluşmaktadır49. 
Ayrıca İmparatorluğun en büyük tersanesinin bulunduğu İstanbul’da 
gemi yapımı işinde çalışmak üzere pek çok gayrimüslim amele vardır. 
27 Cemaziyelahir 1055/20 Ağustos 1645 tarihli tersanede çeşitli alan-
larda çalışan usta ve amelelerin büyük bir kısmı Gayrimüslim’dir. Tabii 
ki içlerinde Ermeni amele bulunmaktadır50. 

Sadece İstanbul’a amele istenmemiş, XVIII. yüzyılın artan askeri faa-
liyetleri neticesinde seferlerde bile Gayrimüslim ameleler yoğun olarak 
kullanılmıştır. Zaten devletin sınır boylarını inşa faaliyetinin arttığı bu 
dönemde kale mimarları arasında da Gayrimüslim mimar, kalfa ve ame-
lenin bir hayli yekûn tuttuğu bilinmektedir. Daha yüzyılın ilk yarısında 
uzun süren İran savaşları sırasında taşçı, lağımcı gibi Ermeni ameleler 
görevlendirilmiştir. 11 Şaban 1137/ 25 Nisan 1725 tarihli kayda göre 
Tebriz Seraskeri emrine gönderilen taşçıların kalfalarına 140, amelele-
rine ise 100 kuruş olmak üzere ücretlerinin peşin verilmesine karar veril-
miştir51. Bir yıl önce 25 Zilkade 1136/ 15 Ağustos 1724 tarihli kayıtta 
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ise lağımcılar da Ermenilerden oluşmakta olup taş kırıcılar ile aynı ücreti 
almaktadırlar. Ancak lağımcı amelesinin Kalfası Müslüman’dır52. Hatta 
serhat kalelerde yapılan inşa faaliyetlerinde Müslüman ameleler yanında 
Gayrimüslim ameleler de çalıştırılmış ve amelelerin çalışma şartları aynı 
düzeyde tutulmuştur. Kafkasya’daki inşa faaliyetlerini ve Ermeni amele 
gönderilmesini de bu çerçevede ele almak gerekmektedir. 

Ermenilerin hizmet sektöründe istihdam edildiği bir başka alan 
İstanbul’un hamallık işleridir. Bu iş taşımacılık alanına girmesine rağ-
men inşaat işlerinin de büyük bir kısmını bu işler oluşturmaktadır. 1826 
yılında Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından sonra Devlet, Türk hamallar yerine 
Ermenilerden istifade temek yolunu tercih etmiştir. Hamallık işini bu 
tarihe kadar Yeniçerilerin ittifakıyla Müslümanlar yürütmüştür. Sultan 
II. Mahmud Hamallık işinin yapılması amacıyla Ermenilerden on bin 
kişinin sağlanması için Ermeni Patriğine emir vermiştir. Anadolu’nun 
değişik bölgelerinden özellikle Doğu Anadolu vilayetlerinden Ermeniler 
hamallık işinde çalışmak üzere İstanbul’a göç etmiştir53. Bu göçe 
dair mürur tezkerelerine Jurnal defterlerinde sıkça rastlanmaktadır54. 
Nitekim Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından 15 yıl sonra düzenlenen 
amele defterinde İstanbul’daki hamalların hemen hepsi Ermeni’dir55. 
Bu durum Ermenilerin 1896 yılındaki Osmanlı Bankası’nı işgal etme-
sine kadar devam etmiş ve bundan sonra Ermenilerin yerine yine Doğu 
Anadolu vilayetlerinden gelen Müslümanlar almıştır. Ermeni hamallar 
başkentten memleketlerine geri gönderilmişlerdir56.

Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’ya Amele 
Göndermesi

Osmanlı Devleti, Rusya’nın Kafkasya’da ilerlemeye başlamasından 
sonra bölgeyi tahkim ve takviye etmeye başlamıştır. Nitekim Rusya’nın 
bu yöndeki çalışmaları Çar Petro dönemi ile birlikte yoğun olarak baş-
lamış ve artarak da diğer Çar ve Çariçeler dönemlerinde devam etmiş-
tir. Çar Petro, 1722-1723 yıllarında Kafkasya harekâtı sonunda Bakü’de 
dâhil birçok yeri işgal etmiştir57. Çar Petro’nun Kafkasya’da ilerlemesi 
üzerine Osmanlı Devleti, Kafkasya ile daha yakından ilgilenmeye baş-
lamıştır. Bu politika çerçevesinde Doğu Karadeniz kıyılarında bulunan 
kaleleri tamir ve tahkim etmeye veya bazı kaleleri yeniden inşa etmek 
amacıyla faaliyetlerde bulunmaya karar vermiştir. Soğucak58, Faş, Sohum 
gibi kaleler bunlardan bir kaçıdır59. 
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1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sonunda imzalanan Küçük Kaynarca 
Antlaşması ile Kırım Hanlığı’na bağımsızlık verilmiş ve Kafkasya’daki 
Osmanlı-Rus sınırı da Kuban nehri olarak tespit edilmiştir60. Rusya’nın 
Karadeniz’e çıkması 1783 yılında Kırımın Ruslar tarafından ilhakı ile 
Osmanlı Devleti, Karadeniz üzerindeki tek güç olma özelliğini tama-
men kaybetti61. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti yeniden Doğu 
Karadeniz kıyılarında yer alan kaleleri tamir ve tahkimi için harekete 
geçti62 Bu amaçla İstanbul’dan ve Anadolu’dan sadece asker takviyesi 
değil işçi takviyesi de yapılmaya çalışıldı. Tabii ki bu arada gerekli oranda 
malzeme takviyesini de özellikle vurgulamak gerekir63. 

Bölgenin tahkimi ve askeri bakımdan takviyesi için Trabzon valileri 
görevlendirilmiştir64. Yine bu amaçla umumiyetle Trabzon eyaleti san-
caklarından usta, amele ve malzeme sevkiyatı yapılmıştır. Mesela daha 
yüzyılın başlarında Faş kalesinin yapımı için Trabzon, Gönye, Batum, 
Gümüşhane ve Erzurum’dan sanatlarında mahir olmak üzere tertip edi-
len çeşitli dallarda inşaat ustaları ve ayrıca ameleler gönderilmiştir65.

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Soğucak66 ve daha sonra inşa edil-
mesi ile onun yerini alacak olan Anapa kalesi ile Osmanlı Devleti, 
Rusya’nın Karadeniz’deki varlığına alternatif bir yol bulmaya çalıştı. 
Soğucak Muhafızlığı kurulduktan ve aktif hale getirildikten sonra Ferah 
Ali Paşa,67 Soğucak muhafızı olarak tayin edilmiştir. Ferah Ali Paşa’nın 
görevleri arasında Anapa Kalesi’nin yapımı ön planda yer almaktadır68. 
Nitekim kısa süre içerisinde kalenin yapımı tamamlanmıştır. Bu amaçla 
Paşa’nın istediği usta ve ameleler İstanbul’dan gönderilmiş69 ve Anapa 
kalesi stratejik önemi itibariyle Osmanlı devletinin Kuzey Kafkasya’daki 
varlığının bir anlamda kanıtı haline gelmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti 
buradaki varlığı ile Rusya’ya karşı yararlanmak istediği Kuzey Kafkasya 
kabileleri ile de irtibat kurma imkânına sahip olmuştur70. 

Bu nedenle 1787 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşı sırasında 
Rusya’nın Kafkasya’daki askeri harekâtlarının temel amacı Anapa kale-
sini almaktı. Amacına da ulaşmıştır71. Ancak savaş sonunda imzalanan 
Yaş Antlaşması ile Kale Osmanlı Devleti’ne iade edilmiştir. Zarar gören 
kalenin tamiri için Devlet hemen harekete geçmiştir. Gerek İstanbul’dan 
ve gerekse Anadolu’dan insan gücü takviyesi yapılmıştır72.

Kuzey Kafkasya’ya usta ve amale73 gönderilmesi 1793-1797 yıl-
ları arasında yoğunluk kazanmıştır. Ameleler, İstanbul dışından, özel-
likle Trabzon, Gönye, Batum, Karahisar-ı şarki, Erzurum, Kastamonu 
ve Sinop gibi sancaklardan gönderilmişlerdir. Bunların yanında Bolu, 
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Viranşehir gibi kazalardan da amele sevkiyatı yapılmıştır. 1796 yılında 
Bolu ve Viranşehir kazalarından 500 nefer rençber amelesi tertip edi-
lerek Batı Karadeniz limanlarından olan Bartın’dan Anapa’ya sevkinin 
yapılması emredilmiştir74. Yine aynı yıl içerisinde Karahisar-i şarki 
sancağından toplanan 50 nefer amele Vona (Perşembe) limanından 
gönderilmiştir. En fazla sevkiyat Erzurum ve Trabzon sancaklarından 
yapılmıştır. 

Kafkasya’ya Gönderilen Ermeni Ameleler
Bu tamir işi sırasında Kafkasya’ya Ermeni amele de gönderilmiştir. 

1796 ve 1797 yıllarında Erzurum, Bayburt, Gümüşhane sancaklarından 
Anapa Kalesi’ne yaklaşık 300 Ermeni amele gönderilmeye çalışılmış-
tır. Bu iş için Erzurum valisi Yusuf Ziya Paşa’ya görev tevdi edilmiştir. 
Bu meyanda ilk emir 12 Ağustos 1796 tarihine aittir. Erzurum valisi 
Yusuf Ziya Paşa’dan taht-ı hükümetinde olan sancaklardan 300 Ermeni 
amele tertip etmesi ve en kısa zamanda Trabzon iskelesine göndermesi 
talep edilmiştir. Amelelerin nakil masrafları Trabzon gümrüğünden 
karşılanacaktır75. 26 Aralık 1796 tarihine ait diğer belge yine Erzurum 
valisi Yusuf Ziya Paşa’ya gönderilmiştir. Paşa’dan Ermeni amelelerin bir 
an önce toplanmasının sağlanması ve Trabzon iskelesine ulaştırılması 
istenmektedir. Trabzon limanından gruplar halinde Batum limanına 
ve nihayet Anapa’ya sevkiyatın yapılması bir zorunluluk olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Gönderilen emirlerde sevkiyat sırasında 50’şer kişilik 
guruplar oluşturulması ve her bir grup için de bir zabit tayin edilmesi 
önemle vurgulanmıştır. Amelelere günlük yetmiş beşer akçe verilmesi 
uygun görülmüştür. Ücretlerinin 2 aylık meblağı peşin olmak kaydıyla 
kişi başına 300 akçe postal parası verilmesi öngörülmüştür76.

Bundan sonraki belge 21 Mart 1797 tarihlidir ve daha önce istenen 
ermeni amelelerin gönderilmediği anlaşılmaktadır. Belgede 300 amele-
nin gönderilmesinin acilen sağlanması ve buna ek olarak da Kastamonu, 
Sinop, Bolu kazalarından 500 nefer daha amele toplanması istenmiş-
tir77. Ağustos 1797’de yine İstanbul’dan gönderilmesine karar verilen 
100 duvarcı amelesinin bir kısmı Gayrimüslimdir. Gayrimüslimlerin 
Ermeni, Rum vb. hangi milliyetten oldukları belgede açıkça ifade 
edilmemiştir78. 

Karadeniz bölgesinden gönderilen ameleler kimi zaman yetmemiş 
olmalı ki, Eflak ve Boğdan’dan da amele talep edilmiştir. 1792 yılına ait 
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bir belge Kuzey Kafkasya’nın ileri gelenlerinden Seyyid Halil tarafından 
Sadarete gönderilmiştir. Seyyid Halil arzında Anapa kalesinin tamiri 
için 1000 nefer rençper amelesine ihtiyaç duyulduğunu ve 100 nefer 
kadarının kale yakınlarındaki Nogaylardan istihdam edildiğini ifade 
etmektedir. Kalan 500 neferinin ise Eflak ve Boğdan’dan gönderilmesini 
istemektedir79. Seyyid Halil’in istediği amelelerin Eflak ve Boğdan’dan 
gönderilip gönderilmediğine dair elimizde kesin bir kayıt yoktur. Ancak 
Seyyid Halil; arzında böyle bir talepte bulunduğuna göre daha önce böl-
geden Kafkasya’ya amele gönderilmiş olmalıdır.

Sevkiyatta Problemler
Amele sevkiyatında en çok karşılaşılan problem amelelerin bir süre 

sonra görevlendirildikleri yerden kaçmalarıdır. Ele aldığımız bölge ve 
dönem için amelelerin sık sık kaçtıklarını söylemek mümkündür. Hatta 
daha Kafkasya’ya varmadan kaçanlar vardı. Çünkü Seyyid Halil Sadarete 
yazdığı arzında amelelerin kaçtıklarını açıkça belirtmektedir. Kaçışın 
önlenmesi amacıyla amelelerin başlarına mutlaka güvenilir birisinin 
tayin edilmesini istemektedir. Muhtemelen bölgenin tabiat şartları ve 
işin ağır olması Anapa veya başka kalelere giden işçilerin sık sık ve hatta 
daha bölgeye varmadan kaçmalarının nedenini oluşturmaktadır80. Aynı 
problem Kastamonu’da da yaşanmıştır. Çukadar-i Asâfiden Abdullah’ın 
1793 tarihli raporunda Kastamonu’dan 200 amele tertip edilmesi isten-
miştir. Ancak Kastamonu Mütesellimi Hüseyin Ağa’nın ifade ettiği 
üzere her bir ameleye 100 kuruş verilse bile onları kendi rızalarıyla 
Kafkasya’ya göndermek mümkün değildir. Hüseyin Ağa, amelelerin 
zorla gönderildiği durumlarda ise kaçma olasılıklarının yüksek oldu-
ğunu belirtmektedir. Raporda istenen amelelerin gönderilmesinin ancak 
bölgenin ileri gelenlerinin teşviki sayesinde mümkün olabileceği özel-
likle vurgulanmaktadır81. Yani amelelerin gönderilmesi bölge halkının 
kefaletinin sağlanması ile mümkün görünmektedir82. Ağustos 1797’de 
ise İstanbul’dan gönderilen duvarcı amelesi ve Erzurum’dan gönderilen 
amelelerin kaçma ihtimaline (gemide veya Anapa’ya ulaştıktan sonra) 
karşı gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu tedbirlerden birisi sev-
kiyat sırasında sıkı önlemlerin alınmasıdır. Bir diğer önlem de iki aylık 
ücretlerinin peşin olarak verilmemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Hâlbuki amele gönderilmesi hususunda daha önceki uygulama iki aylık 
ücretlerinin peşin verilmesi idi. Hatta postal parası adı altında her bir 
ameleye 300 akçe de peşin olarak ödenmekteydi. Anapa Kalesi Bina 
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Emini Tosun Mehmed Ağa’nın Sadarete, böyle bir tedbirin alınmasını 
teklif etmesini, ameleler arasında kaçma olaylarının artması şeklinde 
değerlendirmek gerekir. Bu tedbir çerçevesinde peşin ücret ödenmesi 
uygulamasından vazgeçilmekteydi ve İstanbul’dan giden ameleler 90 
gün, taşradan giden ameleler ise 60 gün çalıştıktan sonra yevmiye-
leri ödenmeliydi83. Buna dair bir konuyu yukarıda adı geçen Tosun 
Mehmed Ağa, Temmuz 1797 tarihli raporunda açıkça belirtmektedir. 
Mehmed Ağa, Anapa kalesinden kaçan amelelerin tam listesini hazır-
lamıştır. Ancak raporda amelelerin kaçma sebeplerini açıklamamıştır. 
Amelelerin üç aylık ücretleri peşin ödenmiştir. Ödenen miktarın kefil-
lerinden alınması istenmiştir84. Merkezden valiliklere gönderilen emir-
lerde bir kısım ücretlerin peşin ödeneceği açıkça ifade edilmekteydi. 
Ayrıca amelelerin harcırahları da merkezden tespit edilir ve peşin öden-
mesi gereken kısım içerisinde yer alırdı85. İncelenen tarihlerde, XVIII. 
yüzyılın son çeyreğinde her bir amelenin harcırahı 3000 akçe (25 kuruş) 
olarak tespit edilmiştir86. 

Hatta Kafkasya’ya İstanbul’dan gönderilen 100 duvarcı amelesinin 
bir kısmı kürek cezası almış olan kişilerdir, ancak bunların kaçının suçlu 
olduğunu tespit etmek mümkün değildir. Ayrıca Kafkasya’ya ceza almış 
kişilerin amele olarak gönderilmesinin gerekçesi de açıkça ifade edil-
memiştir. Bunun sebebini 1787-1792 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında 
yoğunlaşan inşa faaliyetlerinde aramak gerekir. Muhtemelen işgücü açı-
ğını kapatmak amacıyla bu yola başvurulmuştur87.

Amele gönderilmesi hususunda 1798 yılında da önemli ölçüde sıkıntı 
yaşanmış olmalıdır. Çünkü Ekim 1798 tarihinde Anadolu Eyaletine 
gönderilen bir hükümde, Anadolu Eyaleti sancaklarından Aydın, 
Sultanönü, Karahisar, Menteşe, Teke sancaklarında tımar ve zeamet 
sahibi olanların bir seneliğine Anapa kalesi binalarında ve şaranpola-
rında88 çalışmak üzere gönderilmesi emredilmektedir89.

Amele Ücretleri
Osmanlı Devleti’nde inşaat amelesi ücretlerinin yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür. Bunun sebebi XVI. yüzyıl istisna tutmak kay-
dıyla işgücü talebinin artmasına karşılık işgücü açığının kapatıla-
mamasıdır. Özellikle XVIII. Yüzyılda bu anlamda önemli oranda bir 
açık vardır. Bunda yüzyılın şartları gereği inşa faaliyetlerindeki artışın 
önemli bir faktör olması yanında, büyük çaplı veba salgınlarının da 
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işgücü açığının artmasında diğer bir faktör olarak kabul etmek gerekir. 
Bu nedenle işgücü eksikliğinden dolayı amele ücretleri yüksek seviyede 
kalabilmiştir. Ö Lütfi Barkan, XVI. yüzyılda bile Süleymaniye Camii 
inşasında çalışan amelelerin günlük ortalama 11 akçe civarında ücret 
aldıklarını; bu rakamın ise yüksek olduğunu ifade etmektedir90. Hatta 
serbest piyasada amele ücretleri daha yüksektir. Çünkü ameleler kimi 
zaman devletten daha fazla ücret veren kişilerin inşaatlarında çalışmaya 
gidebiliyorlardı. Böyle zamanlarda Devlet, amelelerin devlete ait binalar 
haricinde çalışmalarını yasaklayabilirdi. Bu tür girişimde bulunanlar ise 
cezalandırılırdı. Çünkü öncelik devlete ait olan binalardaydı. Böylece 
amele ücretleri de kontrol altında tutulmaktaydı91. 

Amele ücretlerinin yüksek olması XVIII. yüzyılda da devam etmiştir. 
Bu durumu yüzyıl içersindeki çeşitli inşa faaliyetleri ve ücret çalışmala-
rından takip etmek mümkündür.1780 de Cezayirli Gazi Hasan Paşa, 
konağının yapımında çalışan amelelere 48 ilâ 60 akçe (16-20 para)92 
arasında değişen ücretler ödenmiştir. Kalifiye eleman olarak nitelendire-
bileceğimiz, neccar, marangoz, taşçı, sıvacı gibi amelelerin ücretleri daha 
yüksek idi. En düşük ücret ise yine vasıfsız, ağır işlerde çalışan rençber 
amelelere verilmekteydi93. 1770 yılı Şubatında Bursa’da Sultan Orhan 
Camii tamiratında çalışan ustaların yevmiyeleri 70 akçe, amelelerin ise 
60 akçe idi94.. Bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonra, 1793 yılında Sivas’ta 
Paşa sarayının inşaatında çalışan ustaların gündelikleri 90 akçe (30 
para), amelelerin ise 75 akçe (25) para olarak ödenmekteydi95. 1802 de 
ise Yıldırım Bayezid Vakfına ait usta ve amelelerin ücretlerinde önemli 
düzeyde yükselme söz konusudur. Bir ustanın günlüğü 195 akçeye (65 
para) yükselmiştir96. Vakıf inşaatında çalışan vasıfsız amelelere de aynı 
ücret verilmiştir. Yerel bazı faklılıkları dikkate almadığımız zaman ücret-
lerde bir yükselmenin olduğunu söylememiz mümkün görünmektedir.

Kafkasya’ya gönderilen amelelerin ücretleri doğrudan İstanbul tara-
fından belirlenmiştir. Merkezden amele sevkiyatı ile ilgili olarak vali-
liklere gönderilen emirlerde amelelere verilecek ücretler, bu ücretlerin 
ne kadarının peşin olduğu ve nereden ödeme yapılacağı açık bir şekilde 
belirtilirdi97. Kafkasya’ya gönderilen amelelerin ücretlerini, Bursa, 
İstanbul ve Sivas’ta amelelere verilen ücretlerle karşılaştırdığımızda çok 
fazla bir farkın olmadığı görülmektedir. 1793 yılında Sivas’ta bir amele-
nin gündeliği 75 akçe iken yaklaşık aynı tarihlerde 1794 ve 1797 yılla-
rında Kafkasya’ya gönderilen amelelerin ücretleri de günlük 75 akçedir98. 
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Kafkasya’ya gönderilen amelelerin ücretlerinde Osmanlı Devleti’nde 
ele aldığımız dönem olan XVIIII. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan 
uygulamalarda olduğu gibi Müslim ve Gayrimüslim arasında bir fark 
gözetilmemektedir. Ücretlerin belirlenmesinde temel kıstas işçilerin 
usta, amele gibi vasıflı veya vasıfsız olmaları idi. Usta olan vasıflı ame-
leye daha fazla ücret ödenmekteydi. Kafkasya’ya gönderilen Müslüman 
ameleler için tespit edilen günlük 75 akçe99 yevmiye, Ermeni amelelere 
de verilmekteydi100. Osmanlı Devleti’nin daha önceki dönemlerinde 
olduğu gibi XVIII. yüzyılda Kafkasya’ya gönderilen Ermeni ameleler 
için de ayrı bir uygulama söz konusu değildir. Ücretlendirmede kişinin 
milliyeti değil, taşıdığı vasıflar ön planda yer almaktadır.

Sonuç
İnşaat sektörü hemen her dönem devletin en çok üzerinde dur-

duğu konulardan birisi olmuştur. Bir şehrin ele geçirilmesinden sonraki 
süreçte şehrin çehresinin değişmesi yeni hâkim kültürün unsurların bir 
an önce işlevsel hale getirilmesi sayesinde gerçekleşeceği dönemin dev-
let adamları tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu nedenle yapılan çalış-
malar önem arz etmektedir ki, inşa faaliyetleri bu kapsam dâhilindedir. 
Ortaya çıkan işgücü talebi Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün unsur-
ların istihdam edilmeye karşılanmaya çalışılmıştır. Osmanlı vatandaşı 
olsun ya da olmasın pek çok Gayrimüslim inşaat sektörünün her ala-
nında görev almışlar, onlara görev verilmekten çekinilmemiştir. Nitekim 
Hassa Mimar Ocağı’ndan başlayarak şehirlerdeki mimar kadroları içe-
risinde hemen her dine ve mezhebe mensup Gayrimüslimleri, özelde 
Ermenileri görmekteyiz. XIX. yüzyıl Ermeni mimar, kalfalar inşaat sek-
töründe önceki dönemlere göre daha etkin rol oynamışlardır. Burada 
Balyan ailesinin rolünü söylemeden geçmek mümkün değildir. 

Mimarlar, ustalar, kalfalar yanında vasıfsız işçi olarak da Ermeniler, 
sektörün içinde yer almışlardır. Hatta sınır kalelerinde istihdam edil-
mişlerdir. Kafkasya gibi Rus ilerleyişi karşısında ehemmiyet kesp eden 
bölgelere bile Ermeni amele gönderilmiştir. 

Bu nedenle Devlet, Kuzey Kafkasya’da Çerkeslerle irtibatı sağ-
laması açısından da öneme haiz olan Anapa kalesinin tamiri ve tah-
kimi konusuna azami dikkat göstermiştir. 1787-1792 savaşından 
sonra Kafkasya’daki diğer kaleler gibi Anapa kalesinin tamiri için de 
Karadeniz bölgesinden amele sevkiyatı yapılmıştır. Bu amelelerin 
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Karadeniz bölgesinden yapılmış olması bölgenin coğrafi yakınlığından 
kaynaklanmaktadır. Bu tarihlerde amele talebine karşılık işgücü açığı-
nın fazla olması muhtemelen Ermeni amele gönderilmesinin sebebini 
açıklamamızı sağlayacaktır. Yine aynı sebeplerden ötürü kaleye Eflak ve 
Boğdan’dan da amele gönderilmesi sağlanmıştır. 

Burada dikkat çekmek istediğimiz en önemli unsurlardan birisi, 
Osmanlı Devleti’nin en azından inşaat sektöründe çalışan amelelerin 
ücretlerinin tespit edilmesinde temel kıstasın kişinin taşıdığı vasıflar 
olmasıdır. Bir zanaata sahip olup olmadığı üzerinde durulan en önemli 
kriterdir. Kafkasya’ya gönderilen Ermeni amelelerin ücretlerinin belir-
lenmesinde aynı kıstaslar dikkate alınmış ve Müslüman amelelerin 
ücretleri ile aynı seviyede tutulmuştur. Bir ameleye günlük 75 akçe ücret 
verilmesi uygun görülmüştür. Her bir ameleye verilen postal ücreti dahi 
aynı seviyede olup 300 akçedir.

Osmanlı Devleti’nde gerek vakıf inşaatları, gerekse kale, gibi devlet 
inşaatlarında çalışan Hıristiyan işçilere uyguladığı politikalarda dikkat 
çekmek istediğimiz diğer bir unsur da Gayrimüslim amelelerin inanç-
larının gereklerini yerine getirmelerinde kolaylık sağlanmasıdır. Mesela 
cuma günün genel tatil olmasının haricinde gayr-i müslim amelelerden 
isteyenlerin kendileri için ibadet günü olması hasebiyle önem arz eden 
Pazar günü de tatil yapmaları sağlanmış, işe gelmek konusunda mecbur 
tutulmamışlardır. Aynı durum Noel ve Paskalya günleri için de uygulan-
mış ve kendilerine muhakkak genel tatil verilmiştir101.

Bütün bunlardan sonra dikkati çekmek istediğim husus konunun 
daha fazla araştırılmaya muhtaç olmasıdır. Osmanlı arşivinde inşaat 
sektörüne dair malzeme oldukça zengindir. Ben bu çalışmayla ancak 
konuya giriş yapabildiğim kanaatindeyim.


