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OSMANLI İMPARATORLUGU'NDA MENZİL TEŞKiLAT! 
HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR 

Yusuf H alaçağ lu 

Yollar ve yol sistemi, bugün olduğu gibi, tarih boyunca, bü
tün devletler için de daima büyük bir önem taşımıştır. Zira, ticari 
ve ekonomik faaliyetleri, haberleşme işleri, nakil ve askeri gayeiere 
hizmet gibi hususlar, düzenli bir yol sistemi çerçevesinde gerçekleş
me imkanı bulmuştur. Bu bakımdan, çok geniş bir sahaya yayılmış 
bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nda da, gerek Anadolu'da, gerekse 
Rum eli' de ana yollar ile1 bunlara bağlı lüzumu kadar tali yollar ya
pılmıştır2. Bu yollar üzerinde ise, emirlerin ve diğer haberleşmenin 
yerlerine çabuk ve emin bir şekilde ulaştırılması ve tebliği için ko
nak yer leri ( = Menzilhane) tesis etmiş ve bu noktalar gerek or
dunun iaşesinin temininde ve gerekse ticari nakliyatla özel haber
leşmelerde de kullanılmıştır. Bu bakımdan menzillerin ve menzil teş
ldHitının, Osmanlı İmparatorluğu'nun, askeri olduğu kadar sosyal 
ve ekonomik hayakında da ne derece önemli olduğu ortaya çıkar. Bu-

1 Osmanlı İmparatorluğu'nda yollar Rumeli ve Anadolu'da üç kola ay
rılmakta olup, bunlar sağ, sol ve orta kollar olarak guruplandırılmıştır. Bun
lardan Anadolu sağ kolu, Üsküdar-Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana-Antakya ve 
Hale b' e; Orta kol, Üsküdar-Ge bze-İznik-Sa panca-Geyve-Hendek-Ayaş-Düzce
Bolu-Hacıhamza-Merzifon-Amasya-Turhal-Tokat-Sivas-Malatya ve Diyarbekir'e; 
Sol kol, Üsküdar'dan Merzifon'a kadar orta kolu takip ederek buradan Karahi
sar'ı Şarki-Bayburd-Tercan-Erzurum ve Kars'a gitmekteydi. Rumeli'de ise sağ 
kol, İstanbul-Kırklareli-Aydos-Prevadi-Babadağ-İsakçı-Akkerman ve Özi'ye; Or
ta kol, İstanbul-Silivri-Çorlu-Edirne-Filibe-Sofya ve Belgrad'a; Sol kol, İstanbul
Silivri-Tekirdağ -Gelibolu-Keşan-Gümülcine-Selanik-Yenişehir v .s. gitmektey di. 

2 Ana posta yolları devlet tarafından varidat fazlasiyle, ikinci derecedeki 
yollar ise tirnar ve zeamet erbabı tarafından yapılırdı (Ek. Şekip Eııkin, Posta, 
Telgraf ve Telefon Tarihi, Ankara 1942, s. 13). 



124 

na rağmen bu hususta yapılan incelemeler, ya dolaylı veya kısmen 
alakah bulunmakta olup, yeterli değildir3 • Ayrıca, telif eserlerdeki 
bilgiler pek mahdud olduğu gibi, konuyla ilgili arşiv malzemesi de 
çok dağınık olarak bulunmaktadır. 

Osmanlı menzil teşkilatının hangi modele göre tesis edildiğini 
kesin olarak bilemiyoruz. Ancak, İslamiyetten evvel buna benzer 
bir teşkilatın varlığı bilindiği gibi, Cengiz Han tarafından kurulan, 
da:ha sonra da İlhanlllara geeçn ve önemli muvasala yolları üzerin
de tesis olunan posta istasyonları (= Yam) tarzına çok benzediğini 
zikretmeliyiz4. Abbasilerde ve Memluklarda bu teşkilat «Ber·id» adı 
altmda bulunmaktaydı5 • 

Osmanlılar da, XVI. yüzyıl başlarına kadar «U 1 a k h ü k m Ü» 

yoluyla sürdürülen haberleşme işlemleri", bu yüzyılın başından iti
baren (1541-1542), ulaklarm geçtiği yerlerde hayvanları ile birlikte 
iaşesi temin olunmak, istediği hayvanları ücretsiz almak gibF imti
yazlarm fakir halka büyük zarar vermesi dolayısiyle, Sadrıazam Lüt-

3 Mesela bunlardan J.H. Mordtmann, «Die jüdischen kira im Serai der 
Suıtane», Mitteilungen des Seminars tür Orientalische Sprachen, XXXII/2, 1-38; 
Fr. von Kraelitz, Osmanische Urkunden in Türkische Sprache aus der zweiten 
Halfte des 15. Jahrhunderts, Wien 1921; C.J. Heywood, «Some Türkish Archivaı 
sources for the history of the Menzilhane Network in Rumeli during the Eigh
teenth century», Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, IV-V(İsbanbul 1976-77), 39-55; 
Aynı müellif, «The Ottoman Menzilhane and Ulak System in Rumeli in the 18th. 
Ceııtury», Tü·rkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 10'11-1920 (I. Uluslararası 

Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi tebliğleri, 11-13 Temmuz 1977), 
Ankara 1980, s. 179-186 ile Türk araştırmacılardan, Rıza Bozkurt, Osmanlı İm" 
paratorluğu'ııda kollar, ıılak ve iaşe meıızilleri, Ankara 1966; Şer af ettin Turan, 
«1560 tarihinde Anadolıı'da yiyecek maddeleri fiatlar·ını gösteren bir. İran elçi
lik heyeti masraf defteri», DTCFD, XXII, 3-4 (Ankara 1964), 273-294; Halil Sa
hillioğlu, «IV. Murad'ın Bağdad seteri menzünamesi», Belgeler, II/3-4 (1965) ve 
Yücel Özkaya, «XVIII. yüzyılda Menzilhane sorunu», DTCFD, XXVIII/3-4 (An
kara 1977), 339-368 zikredilebilir. 

4 Ek. M.F. Köprülü, «Berid» maddesi, İA, II, 548; Ayr. bk. C. Orhonlu, 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı, İstanbul 1967, s. 2-5. 

5 Memlüklardaki posta teşkiliHı J. Sauvaget tarafından etraflı şekilde 

incelenmiştir (Ek. La poste aux chevaux dans Z'Empire des Mamelouks, Pa
ris 1941). 

6 Bu husüsda geniş bilgi için bk. Lütfi Paşa, Tevarih-i Al-i Osman, İstan
bul 1341, s. 370-380. 

7 En eski ulak hükmü için bk. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, nr. E 5568 
(887 tarihli); Ayr. bk. Kraelitz, Aynı eser, s. 95, 106-107. 
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fi Paşa (sadareti 1539-41) tarafından iptal edilerek, menzil teşkila
tı kurulmuştur8 • 

Yollar üzerinde konaklama tesislerinin (= Menzilhane) ilk ku
ruluşu ile ilgili kesin bir tarih olmamakla beraber, elimizde kıymetli 
bilgiler mevcuddur. Bu hususta Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 
bulunan ve II. Mahmud devrine aid olduğu kaydedilen bir layihada, 
başlangıçta, eyaletler ahval ve muamelatı ile serhadlerde sair devlet
lerden edinilen bilgileri devlete bildirmek ve hükümetin emirlerini 
yerlerine ulaştırmak için Rumeli ve Anadolu'nun sağ, sol ve orta 
kollarında menziller terUb olunduğu kayd edilmektedir9

• Evvela ha
berleşme gayesiyle kurulan menzillerin, daha sonraları, ordunun se
fer esnasında iaşesinin sağlanması, özel haberleşmeler, şehirler ara
sında irtibat temini ve ticari malların nakli maksadı için de kullanıl
dıkları anlaşılmaktadır10 • Bilhassa ordunun iaşesinin temininde men
zillerin çok önemli bir rol aynadıkları belirtilmelidir. Zira, daha sefer 
öncesinde menzillerin bulundukları kadılıklara yazılan hükümlerde, 
bir mikdar zail:ı.irenin menzil noktalarına getirilmesi istendiğ·i gibP\ 
bunun dışmda pek çok kimse de mallarını satmak için menzillere 
gelmekteyeli ; böylece menzil noktaları sefer esnasında bir ticaret 
merkezi haline gelirdi. 

Menzilciler 

Menzilde, devlet tarafından bir yıl için tayin edilen M enzil-emini 
(= Menzilci), Menzil Kethüddsı) Ahur Kethüddsı) Odacı) Sürücü ve 

8 Bk. Lütfi Paşa, Astifniime, İstanbul 1326, s. 11-12. Ayrıca Ulak hükmü 
ve ortaya çıkardığı düzensizliklerle, ahaliye ne gibi zararları olduğu ve işleyişi 
hakkında geniş bilgi için bk. Lütfi Paşa, Teviirih-i Al-i Osman, s. 376-380. 

9 Bu layiha için bk. Top. Sar. Müz. Arş., nr. E 8578. 
· 10 Mesela Arabistan ile Anadolu şehirleri arasında irtibat temini ve mü

nakaleyi sağlamak üzere menziller kurulduğu ve bunun için Menzil Kayd Def
terleri tutulduğu görülmektedir (Bk. BA, MAD, nr. 10322, sene 1141-1153). 

11 Mesela, IV. Murad tarafından yapılması kararlaştırılan Şark seferi için 
yollar üzerindeki menzillere her avarız hanesinden bir kile dakik ve dört kile 
şair olmak üzere İstanbul ldlesiyle toplam beş kile zahirenin menzil noktaları
na getiril~esi için emirler gönderilmişti (Bk. Top. Sar. Müz. Arş., nr. E 2834). 
Ayrıca zahirenin hangi menzillere getirileceği hakkında bk. BA, MD, nr. 87, 
s. 61, hüküm 155, sene 1046. 
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M enzilkeş ismi verilen ve menzil çevresindeki bir köy veya kasaba 
ahaJisinden teşekkül eden bir hizmetiHer gurubu bulunmaktaydı. 
Bunlardan menzilin idarecisi durumunda bulunan ve menzili tasar
ruf eden Menzil - eminleri, bir yıl için, menzilin bulunduğu kaza 
ayanı, kadısı veya nilibinin teklifi ve devletin de tasdiki ile tayin edi
lirdi. Bu tayin rfız-ı hızır bidayetinde olmakla birlikte, bazan ruz-ı 
kasım başında yapıldığı görülmektedir12

• Vazifesini başarı ile yapan 
menzil-eminleri ertesi yıl yeniden seçilebilirlerdi. Menzilin her türlü 
idari işlerini yürüten menzil-eminleri, ordunun veya askeri bir kıt'a
nın kendi menzilinde istirahatini, levazımını ve doyumunu da temine 
memur olup, vazifesinde ihmali görülürse cezaJandırılırdı. Ayrıca 

menzilin avarız ve nüzül tahsili işlerini de görürlerdi. Menzil hayvanı 
beslemek ve bunları ulakların hizmetine vermek karşılığında ava
rız-ı divaniyye ve tekillif-i örfiyye ile yeniçeri-oğlanı vermekden de 
muaf tutulurlardı13 • Bazı menzillerde birden fazla kişi veya doğru
dan bir köy ahalisi de menzilci tayin olunabilirdi14

• Menzil tayin edi
len palangalarda ise genellikle palanga zabitlerP5

, dizdarları veya 
ayanları menzilci nasb edilirlerdP6

• 

Menzil mensuplarından sürücüler, başka bir menzile hareket 
eden ulaklarla birlikte giderek, atları geri getirmekle vazifeli olduk
ları gibi, rehberlik yapmakla da görevlendirilmişlerdi. Ulaklara ve
rilen ulak hükümlerinde bunların sayısı da yazılırdı17 • 

lVIenzilin çeşitli işlerini görmek üzere ise, mükellefiyet usulü 
ile menzil yakınındaki bir köy ahalisi vazifelendirilmekte olup, bun
lara menzilkeş ( = m enzili çeken) ismi verilirdi. Doğrudan menzilci 
tayin olunan bir köy ahalisi, aynı zamanda menzilkeşlerin de işlerini 

12 Bk. BA, MAD, nr. 8470, s. 62; Raşid, IV(İstanbul 1282), 63. 
13 Bk. Hikmet Tongur, Türkiye'de genel kolluk teşkil ve görevlerinin ge

lişimi, Ankara 1946, s. 109. 
14 Mesela Bolvadin menziline menzilci olarak Hacı Mustafa, İbrahim, Ha

cı Nasuh, Süleyman ve Receb adlı kişiler tayin edildiği gibi (Bk. BA, MAD, nr. 
84 70, s. 6), Vi din -ve Belgradcık m enzillerine de aynı yerlerin ahalisi menzilci 
tayin olunmuştu (Aynı defter, s. 34). 

15 Mesela, Leskofça Palangası zabitanı menzilci tayin edilmişti (Bk. BA, 
MAD, nr. 8470, s. 5). 

16 Kurşunlu Palangası bu vaziyette idi (Bk. MAD, nr. 8470, s. 41). 
17 Bk. BA, MD, nr. 93, s. 78-87, sene 1069-71; nr. 94, s. 50-61, sene 1073-74. 

Ayr. bk. Heywood, «Same Türkish Archival sources for the history of the Men
zilhane Network in Rumeli during the Eighteenth century», s. 43. 
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yapmaktaydılar ; bu bakımdan bunlar bazan «menzilciler» olarak da 
zikredilmiştir. Menzilkeşler, düzenli olarak tutulan menzil defterle
rinde belirtildiği üzere, menzil akçası, menzil imdadiyesi gibi her aile
nin varlığına göre para veya para mukabili mal vermekle mükellef
tiler. Ayrıca belirli sayıda «er» çıkararak menzil işlerini yaparlar, 
bu erler çalışmaları karşılığında ise tekalif-i örfiyye, tekalif-i şakka, 
avarız ve menzil imdadiyesi gibi vergilerden afvedilirlerdi. Diğer ta
rafdan, bulundukları menzilin tabi olduğu aşar defterine göre tayin 
olunacak öşrü, arz sahibine ödemek şartıyla, hükCımetce yaptırılan 
menzillerin ve hanların çevresindeki sahipsiz toprakları ekip-biç
melerine de müsaade edilmişti. Vakıf han ve menzillere bağlı top
rakla!'dan da aynı şartlada faydalanabilirlerdi. Menzilkeşler, men
zilhanelerin harab olmaması, yanmaması ve eşkiyaya karşı muha
fazasıyla da yükümlü idiler. Ayrıca, haniara inen yolcuları korumak, 
onların ihtiyacı olan arpa, saman, odun, yağ gibi zarfıri ihtiyaç mad
delerini getirip belirli fiatlada satmak da menzilkeşlere aitdil8

• Bu 
şekilde menzillerin ihtiyacı olan erzakların nev'ini ve mikdarını 

gösteren defterler tutulmuştur19 • 

Menziller, bulundukları kazanın kadıları, naibleri ve muhtesib
leri tarafından teftiş edilerek, odaların, eşyaların temizliği ve men
zilin idaresi hususunda kontrol yapmak yetkisine sahiptiler20

• 

XVIII. yüzyılda bu kontrol işlemi, devlet tarafından vazifelendirile
rek menzillere nizarn vermek üzere gönderilen mübaşirler vasıtasıy
la yapılmaktaydı21 • Bir handa veya menzilde oturanlar bir birlik sa
yılır ve adeta kendi aralarında teşkilatlandırılırlardı. Aralarında çı
kacak anlaşmazlık ve davalara, yalnız han veya menzil zabitleri ba
kabilir ve emniyet ile inzibatdan onlar mes'ul tutulurdu22

• Anadolu 
ve Rumeli'deki bütün menzillerin mali sorumluluğu Defterdarlığa 
bağlı olan Mevküfat KalemiJude teşkil edilen M e n z i 1 Ha 1 if e
l i ği 'ne aitdi23

• 

18 Bk. Hikmet Tongur, Aynı eser, s. 116. 
19 Mesela bk. MAD, nr. 20203; nr. 18733; KK,, nr. 7432. 
20 Hikmet Tongur, Aynı eser, s. 112. 
21 Bk. MAD, nr. 15717, s. 5, sene 1154. 
22 Bk. Hikmet Tongur, Aynı eser, s. 112. 
23 Bk. Heywood, Aynı makale, s. 41; Ayrıca bk. İ. Hakkı Uzunçarşılı, 

Merkez ve Bahriye Teşkilatı, s. 357; Yücel Özkaya, Aynı makale, s. 350. 
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Menzillerin ilk defa I. Selim zamanında vakıf geliri olarak kay
dedildiği görülmektedir ki, böylece aynı zamanda menzillerin kiraya 
verilmesi husfı.su da ortaya çıkmıştır. Kiraya verilen menzillerdeki 
atlar beher saati sekiz paraya olmak üzere verilmişlerdP4• Yine bu 
kabilden kiraya verilerek tasarruf olunan bir menzilden elde edilen 
gelirin 100 kuruşu, ayrıca Ayasofya Camii vakfma tahsis olunmuş
tuz5. 

Bu şekilde menzillerin kiraya tahvili usulü, daha çok Rumeli'de 
cari olup, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında (1777 nisanı) Anadolu'da 
da tatbik edilmek istenmişse de başarılı olunamamıştır26 • 

Ulakların Durumu 

Devletin resmi haberleşme işlerinde kullandığı ulakların, iffet 
sahibi, namuslu, hayvana binrneğe ve yol meşakkatlerine tahammül
m olması gibi şartlara sahip olması gerekirdi. Bunun yanısıra uzun 
müddet sadrıazam veya diğer vekil ve vezirlerin diHrelerinde istih
dam ve tecrübe edilmiş, terbiye görmüş kimseler olmasına da itina 
edilirdi. Bu ,-üzden ulakların hal ve hareketlerinin devamlı kontrol 
altında bulundurulması lüzumu ve herkesin ulaklığa intisab edeme
mesi, bunların muntazam bir idareye bağlanmaları ihtiyacını do
ğurmuş, nitekim, I. Abdülhamid zamanında bir Tatara n O c a
ğ ı teşkil edilerek, ocağın idare tarzı hakkında bir de ferman sadır 
olmuştur27 • Ocak mensupları ulaklarm, diğerlerinden tefriki için ise 
ayrı bir kalpak ve elbise tahsis edilmiştir28 • 

Devlet tarafından bir mahalle gönderilen ulaklara, ilk vakitler 
«Ulak hükmü» adı altında, bütün devlet erkanı ve hatta sancak
beyleri tarafından verilen beratlarla, konaklrudıkları menzillerde her
hangi bir ücret talep edilmeksizin at almak ve menzilhanelerde ağır
lanmak hakkı verilmişti. Ancak bu durum fakir halkın büyük za
rarına ve menzil teşkilatında bir takım aksaklıklara sebebiyet ver-

24 Bk. Top.· Sar. Müz. Ar§., nr. E 8578. 
25 Bk. Top. Sar. Müz. Ar§., nr. E 2669. 
26 Bk. Yücel Özkaya, Aynı makale, s. 356. 
27 Şekip Eskin, Aynı eser, s; 16. 
28 Bk. Yücel Özkaya, Aynı makale, s. 340. 
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diği için29 sadrıazam Lütfi Paşa tarafından kaldırılarak, bunun ye
rine «in'am hükmü» verilmeye başlanmıştır. Ulak hükmünde, a) Ula
ğın ismi veya bağlı bulunduğu daire, b) Ne sebeple seyahat ettiği, 
c) Kimin emriyle seyahat ettiği, d) Gidiş-dönüş olup olmadığı, e) İlk 
hareket ettiği menzil ile varacağı menzilin adı, f) Sürücülerin sayısı 
kayıtlı olurdu30

• 

İn'am hükmü olmayanların menzil beygirlerinden faydalandı
rılmaları belirli bir ücret karşılığı olmaktaydı. Genel olarak saat ba
şına alınan bu ücret 10 akça olup, buna «timin» denirdF1 • Ancak bir 
müddet sonra bu nizamın bozulduğu ve özel işL için gidenlerin de 
in'am hükmü ile seyahat ettikleri görülmüştür. Bu yüzden 1739'da 
Anadolu ve Rumeli'deki menzillere gönderilen bir hükümde32

, men
zillerin devletin önemli işleri ile ulaklar için olduğu belirtilerek, özel 
işi için menzil in'am ücreti hükmüyle beygir almak isteyenlere izin 
verilmemesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca devlet tarafından in'am hük
mü verilmeyeniere beygir tahsis edilmemesi de emredilmiştir33 • Dev
let tarafından görevlendirilenlere ise saat hesabına göre ücretleri 
hesaplanarak nakden verilmesi ve menzilde bindikleri beygir ücret
lerini ödeyecekleri kararlaştırılmıştır. Sınır boylarından gelen ulak
Iara ise, ellerinde fermanları olmasa da ücret ile menzil beygiri ve
rilmesi emredilmiştir. Elinde ferman ile gelip-geçen ulakların «ln'a
mat Defterleri» tutulmuş olup, Başvekalet Arşivi Maliye Defterleri 
tasnifinde bu kabilden pek çok defter mevcuddur34

• Öte yandan, elin
de in'am hükmü olan ulakların gelip geçtikleri menzillerde kendi
lerine verilen beygirlerin ücretlerini bildiren N di b Defterleri vardı35 • 

Bir sefer esnasında ise menzillere, daha sıkı haberleşmeyi sağ
lamak için, normalinden fazla para ve beygir tahsis edilmesi yanın
da, «İrndddiye» ismiyle menzil masrafiarına yardım için çevre köy 
ve kasaba ahalisinden alınmak üzere bir vergi de konmaktaydı36 • 

29 Ulakların günü gününe çalışmaları ile ilgili olarak bk. Mordtmann, 
Aynı eser, s. 1-38. 

30 Bk. KK, nr. 305, s. 2; Ayr: bk. Heywood, Aynı makale, s. 43-44. 
31 Bk. Top. Sar. Müz. Arş., nr. E 8578, 
32 MAD, nr. 3179, s. 3, 4. 
33 Bk. MAD, nr. 3169, s. 104. 
34 Mesela, MAD, nr. 19533; nr. 21844; nr. 21857; nr. 21884; nr. 22118 gibi... 
35 Mesela bk. MAD, nr. 18425; nr. 18423; nr. 18426. 
36 Bu kabilden olmak üzere bk. MAD, nr. 14440, sene 1152. 

Forma: 9 
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Bunun yanısıra ulak adedi arttırılmakta ve ihtiyaç görülen nokta
lara da menziller yapılmaktaydı. Nitekim 1 727'de İran'a açılan se
fer dolayısiyle Kefri ile Hemedan arasında 10 yeni menzil kurulmuş 
ve teşkilatı yapılmıştır37 • Normal zamanda ihtiyaç hissedilen yerler
de menzil tesisi, kaza ve sancak kadısının ilaını ye devletin tasdi
kiyle olurdu38

• 

Menziller arasındaki haberleşmenin sağlanması da bir nizarn da
hilinde yürütülmüştür. Genel olarak, bir emir veya haber, çıkan mer
kezden, bir ulakla sonraki merkeze sevkedilir ve böylece haber is
tenilen yere ulaştırılırdı. Gizli haberlerde ise tek ulak kullanılarak, 
haberin çıkışından varış yerine kadar o ulak giderdi. Bu ulaklara, 
«hususi emirle giden uZak» denilirdi. Ana muhabere sistemi dışında 
kalan tali yerlerdeki haberler ise, önce o mahalle en yakın ana yol 
üzerindeki merkeze gönderilir, oradan yukarıda belirtilen usuller 
çerçevesinde yerine ulaştırılırdı39 • Bu şekilde en son merkezde bir 
ulak fazlası meydana gelirdi ki, bu da karşı bir haber gönderilme
siyle düzeltilirdi. 

Yabancı devlet elçileri ise m~enzillerde devlet hesabına ağırla
nır, bütün masrafları devlet tarafından ödenmek üzere bir deftere 
kaydedilirdi40

• Bununla beraber bazı durumlarda, devlet bu masraf
ların bir kısmını menzilci köy ahalisinden aldığı gibi, fazla masraf 
olduğu takdirde diğer kaza ve köylerden de tahsil yoluna giderdi41

• 

Menzil Teşkilatının Bozulması 

Menzilin kuruluşu, işleyişi gibi hususlar bir nizarn dahilinde yü-

37 Bk. MAD, nr. 18357, s. 2-7, sene 1139. 
38 Bk. Top. Sar. Müz. Ar§., nr. E 9790. 
39 Bk. Rıza Bozkurt, Aynı eser, s. 2. 
40 Mesela, Sultan I. Selim zamanında İran'dan gelen elçilerin masraf def

terleri tutulmu§tur (Bk. BA, Tapu Defteri, nr. 426). Bu defterde Erzurum'dan 
Geyve'ye kadar olan menziller zikredildiği· gibi, o zamanki yiyecek maddeleri 
fiatları da verilmektedir. Mezkür defter Sayın Prof. Dr. Ş. Turan tarafından 
yayınlanmı§tır (Bk. Aynı eser, s. 273-294). 

41 Mesela 12 Ca 1154 tarihli bir vesikada (Bk. Cevdet ts. Dahiliye ks., nr. 
3094), İran elçilerinin masraflarının kar§ılanması hususunda bu yola ba§vurul
mu§ ve bunun için Üsküdar'dan Kars'a kadar olan kaza kadı ve ayanlarına hü
kümler gönderilmi§tir. 
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rütülmekle beraber42
, bu nizamın zaman zaman aksadığı ve yeni ted

birler alınarak yeni şekiller kazandığı görülmektedir. Ancak bu dü
zenlemeler menzilin gayesinin değişmesine sebep olmamakta, ulak
ların ve idarenin ıslahı çerçevesinde kalmaktadır. Daha çok sefer
ler dolayısiyle büyük değişikliklere uğrayan bu nizamlar, sefer so
nunda eski durumuna getirilmek istenmesine rağmen her defasında 
bozuluyordu. 

Menzil nizarnının bozulmasının başlangıcı için kesin bir tarih 
verilememekle beraber, genellikle XVIII. yüzyılda menzillerin eski 
hususiyetlerinde büyük değişiklikler olduğu görülmektedir43 • Bu se
beple, biz burada Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bulduğumuz bir 
vesikada kaydedilen bozulma sebeplerini nakletmeyi uygun buluyo
ruz44. IL Mahmud devrine ait menzillerin ıslahı ile ilgili olan mez
kur belgeye göre menzillerin bozulması : 

a) Menzil beygiderine binmek, devlet hizmetinde olan tatarla
ra mahsusken, herkesin bu yolu kullanması. 

b) Çeşitli mahallere giden emtia ve eşyaların tatarlar ile gön
derilmesi ve bu işde menzil beygirlerinin kullanılması. 

c) Ruz-ı hızır ve ruz-i kasım başında tanzim ve tahsil olunan 
tevzi' defterlerine, menzil masrafları dışında, menzil nizarnı için ge
len mübaşirlerin hizmetleri, mutasarrıf Tatar Ağası'nın devriyyesi 
ve ikramiyyesi ile bunlara ait bütün masraflar da kaydedilmeye baş
lanmıştı. Bu sebeple menzil masrafları büyük ölçüde artmış gibi gö
rünmekte olup, bunun tahsili ise fakir ahaliye çok büyük bir yük 
getirmekte ve menzil işlerinin aksamasına yol açmaktaydı. Nitekim, 
aynı belgede, bütün memleket masrafının üçde birinin menzil ve ona 
dair olan masrafların teşkil ettiği kayıtlıdır. 

d) Herhangi bir yüksek devlet memuriyeti tevcihinde, ellerinde 
berat veya mektup olmadığı halde, bahşiş için birbiriyle yarışan 
gayr-ı resmi bir tatar güruhunun türemesi ve bunların haberi daha 
önce götürmek için hayvanıara eziyet etmeleri ve telef olmalarına 
yol açmaları; böylece m enzilin harap olmasına sebep olmaları. 

42 Menzillerin işleyişi ile ilgili Ahkam Defterleri bulunmaktadır. Bunlar 
için bk. MAD, nr. 21908; nr. 19217; nr. 8569; nr. 8504; nr. 18357. 

43 XVIII. yüzyıldaki menzil meseleleriyle ilgili olarak bk. Y. Özkaya, Ay

nı. makale) s. 339-368. 
44 Ek. Top. Sar. Müz. Arş., nr. E 8578. 
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e) Menzilcilerin, ulaklardan menzil ücreti dışında bahşiş na
mıyla kanunsuz olarak ikinci bir ücret talep etmeleri; vermedikleri 
takdirde gerekli hizmeti yapmayarak onları bekletmeleri. 

f) Menzillerde beslenen hayvanların saman, arpa v.s. malze
melerinin haddinden fazla ücretle satılması sonucu masrafların art
ması ve bu suretle menzilkeşlerin büyük sıkıntılara düşerek vazife
lerini yapamayacak duruma düşmeleri. 

Menzil teşkilatının bozulması ile ulaklar ve menziller eski hü
viyetlerini kaybettiler. Nitekim 1801'den itibaren Anadolu'nun çe
şitli menzillerine yazılan fermanlarla, ulakların süratle gidip-gel
melerinin sağlanması emredilmiştir45 . 1824-25 (1240) yılında bu se
melerinin sağlanması emredilmiştir45 . 1824-25 (hicri 1240) yılında 

bu sebeple bütün menzillerde kira usulünün tatbiki cihetine gidilmiş
tir46. Bununla beraber düzensizliklerin devam etmesi, 1829 (=1244) 
tarihli bir vesikadan öğrendiğimize göre menzil teşkilatının ilgası ile 
neticelenmiş47 , haberleşmenin daha seri hale getirilip ıslahı zarureti 
görülerek ilk defa olarak 1834 senesinde Üsküdar'dan İzmit'e kadar 
posta teşkilatı kurulmuştur48 • Bu tarih, aynı zamanda Türk Posta 
Teşkilatı'nın da kuruluş tarihidir49

• 

Kısaltınalar 

Ayr .................. Ayrıca 

BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Başvekalet Arşivi 
Ek .................... Bakınız 

DTCFD ............. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 
İA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İslam Ansiklopedisi 
KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamil Kepeci tasnifi. 
MAD . . . . . . . . . . . . . . . . Maliyeden Müdevver Defter 
MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mühimme Defteri 

45 Bk. Yücel Özkaya, Aynı makale, s. 360. 
46 Bk. Cevdet ts. Dahiliye ks., nr. 660. 
47 Bk. Cevdet ts. Dahiliye ks., nr. 589. 
48 Bk. Ahmed Lütfi Efendi, Tarih-i Lütfi, İstanbul 1306, IV, 162. Bununla 

beraber adı geçen mesafeler arasında II. Mahmud devrinde arabalarla taşın
mak üzere bir posta teşkilatı kurulduğu ve menzil sisteminden vazgeçildiğini, 
ancak, yolların araba işlemeyecek kadar bozulması üzerine eski usUle dönüldü
ğünü belirtelim (Bk. Şekip Eskin, Aynı eser, s. 15-16). 

49 Şekip Eskin ayrıca Takvim-i Vekayi'e dayanarak (bk. Aynı eser, s. 
23), Türkiye'de ilk posta pulunun 1862 yılında çıktığını kaydediyor. 
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