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Aydın Vilayetinde Donanma Cemiyeti'ne Yapılan
Yardımlarla İlgili Bir Belge

A Document Related to Cash Grants Given to the National
Charity for Imperial Navy from Aydın Province

Ayten CAN TUNALf

Öz

Donanma Cemiyetinin İstanbul'da Kurulmasını takip eden günlerde
İmparatorluğun bütün vilayet ve livalarında şubeleri en kısa sürede açılarak
faaliyete geçmişti.

Aydın Vilayeti, Cemiyet örgütlenmesinin en çabuk yapıldığı yerler arasında
bulunmaktadır. Vilayete bağlı liva, kaza ve kasabalarda 1909 yılı içerisinde şubeler
açılmış yardımlar toplanarak Merkez 'e gönderilmiştir. Bu çalışma ile yaklaşık bir
yıllık sürede hangi şubelerde ne kadar gelir- gider olduğunu gösterir bildnço
özetlenerek aktarılacaktır.

Anahtar Kelime/er: Donanma Cemiyeti, Aydın Vilayeti, Osmanlı Bankası,
kurban derisi, iane, bildnço.

Abstract:

National Charity for Imperial Navy afier its establishment spread to all of the
cities and liva (county) in a veıy sJlort temı

Aydın province is one of the cities where tlıe organization of the clıarity was
completed veıy fast. Brach offices were opened in livas, kazas and towns connected
with the province and tlıe cash grants were sent to the Central administration. bı
this study annual financial statement, wfıich slıows the income and expenditure
accounts of the branclı, wil! be dealt with in suill.

Yrd. Doç. Dr., Adııaıı Menderes Üniversitesi Tarih Böliimii
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Donanma-yi Osman! Muavenet-i Milliye Cemiyeti, II. Meşrutiyet
Dönemi'nde hızla kuruluşunu tamamlayarak İmparatorluğun belli başlı
merkezlerinde şubeler açmayı başarmış önemli derneklerin başında
gelmektedir. II. Abdülhamit döneminde Osmanlı donanmasının uzun süre
demirli tutulması, mevcut savaş gemilerinin eskimiş olması ve benzeri
birçok nedenlerden dolayı yetersiz kalmış olması İttihat ve Terakki
yöneticilerini harekete geçirmiştir. Bunların telkinleriyle basında, Mebuslar
Meclisinde Donanmanın güçlendirilmesi için yayınlar, konuşmalar yapılarak
kamuoyu oluşturulmuştur. Diğer taraftan mevcut gemilerle i909 baharında
Karadeniz'de yapılan manevrada istenilen sonuç alınmamış, yetersizlik
açıkça görülmüştü. 3 Temmuz i909 tarihinde Sultan Mehmet Reşat'ın
huzurunda gerçekleştirilen resmigeçit, savaş gemilerimizin içinde bulunduğu
hazin durumu bir defa daha gözler önüne sermiş, kamuoyunun dikkati
yeniden Donanmaya çevirmişti i .

Donanmanın Devlet imkanlarıyla ıslah edilmesinin zor olduğu
bilindiğinden ancak halktan yardım sağlanarak gerekenlerin yapılabileceği
aşikardı. Nitekim öyle de oldu. İstanbul'da II. Belediye Dairesi
çalışanlarından bazılarıyla, subay, tüccar, avukat, gazeteci ve Gayri Müslim
bir doktorunda aralarında bulunduğu bir grup, i9 Temmuz i909 günü
"Donanma-yı Osman! Muavenet-i Milliye Cemiyeti"ni kurdular. Bunun için
gerekli hazırlıkları yapmışlar, ilgili mercilere başvurup izin almışlardır.
Onayalındıktan hemen sonra Cemiyet, kamuya yararlı demek olarak kabul
görmüş, Padişah' ın himayesinde faaliyete geçmiştir2.

Öncelikle bir Nizamname hazırlanması için çalışmalar başlamış
oluşturulan komisyon hazırladığı taslak Cemiyetin İdare Heyet'ince gözden
geçirilerek Nizamnameye son şekli verilmiştir. Hükümetin onayı 4 Kasım
i909'da alınarak kesinleşmiştir. 25.maddesi Cemiyetin taşra teşkilatının
nasıloluşturulup çalışacağını kurala bağlamaktadır. Ancak bu ilk düzenleme
yetersiz kalmış daha sonra Köy, Nahiye, Kaza, Liva ve Vilayet düzeyinde
açılacak şubelerin uyacaklan kurallar ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Cemiyete üye olanlardan oluşacak "Umum Meclis" İdare Heyetini seçecek,
Heyette yer alanlardan bir reis ve yardımcısı gizli oyla saptanacaktı. İdare
heyetleri beş üyeden oluşacak, bağımsız olarak iş görecekler ve doğrudan

1 Osmanlı Donanmasının bu sıralardaki durumu birçok çalışmada ele alınmıştır. En son
araştırma için Bkz. Selahattin Özçelik, Donanma-i Osman! Muaveneı-i Milliye Cemiyeti,
Ankara 2000, s. 9 vd. Resmi geçiti takip eden günlerde devri n hemen bütün gazetelerinde
donanmanın güçlendirilmesi hakkında yazılar çıkmaya b;ışlamış,
2 Donanma'ya yardım etmenin şer 'an caiz olduğuna dair fetva alınmış, Şura-yı Devletçe
amme menfaatine hadim kabul edilmiştir. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal PaI1iler,
C.3,İstanbul,200,s. 338.
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Umumi Merkez'e bağlı olacaklardl3, Gelir-giderler, bağışlar, yazışmaların
nasıl yapılacağı da saptanmış bulunmaktaydı, Bu çerçevede İmparatorluğun
her tarafında olduğu gibi Aydın Vilayeti'ne bağlı birimlerin birçoğunda
Donanma Cemiyetinin şubeleri açılmış, faaliyetler uzun süre aralıksız olarak
sürdürülmüştüL Daha önce "Aydın Vilayeti Donanma Cemiyeti',4 başlıklı bir
çalışma yapılmışsa da burada daha çok genel bilgiler aktarıldıktan sonra bazı
şube mensuplarının yardımları aktarılmıştlL Aynı şekilde şubelerin idare
heyetleri ve reisIerinin adlarına da yer verilmiştiL Halbuki Aydın Vilayetinin
yeraltı ve yer üstü zenginlikleri o sıralarda da bilindiğinden yardımlar
dışında bu zenginliklerden Cemiyetin yararlanması için önemli adımlar
atılmış, maden sularından örnekler alınarak tahliller yapılmış, cıva
madeninin işletilmesi için yoğun çabalar sarf edilmiştiL Bu ve benzeri
konulardaki Fransızca, Almanca ve Osmanlı ca yazışmalar TİTEA Arşivinde
bulunmaktadIL

Bu yazımızda Aydın Vilayetine bağlı liva, kaza, nahiye ve köylerde
kuruluşunun ilk yılında Cemiyet için toplanan yardımların ayrıntılarını
ortaya koyan bir belgede yer alan bilgileri aktararak değerlendirmeye
çalışacağız, Belge TİTEA Arşivi Kutu 217, Belge 23'te kayıtlı olup
matbuduL Üst yazı ile Donanma-yı Osman! Muavenet-i Milliye Cemiyeti
Merkezi-i Umumiyesi Riyasetine "üç yüz yirmi beş senesi bilançosu" adı
altında i8 Mart 326 (31,05,19 iO) tarih ve Reis-i Sani Mehmet Salih
imzasıyla (Mührüyle) gönderilmiştiL Takdim yazısında bütün ülkede olduğu
gibi Aydın vilayetinde de Cemiyet şubelerinin yeni açılmış olduğu, bir
kısmının henüz kuruluşunu tamamlamadığı, hesap işlerine önem verildiğinin
ve titizlik gösterildiğinin bilinmesinin yararlı olacağı dikkate alınarak 1325
yılı şubat ayı sonuna kadar geçen dönemde elde edilen gelirleri gösteren
bilançonun basılı olarak sunulduğu ifade edilmektedir'.

"Aydın Vilayetinin 325 Senesi Donanma İanesi Bilançosudur" başlıklı
m~tbu ön açıklama ve çizelge şeklinde düzenlenmiş belgede yer alan bilgiler
önem taşımaktadIL Şöyle ki, çizelge halinde şubelere ait toplam gelir-gider,
Vilayet şubesinde, Osmanlı ve Ziraat Bankası şubelerinde tutulan miktar,
bunların toplamı ve hangi şubelere ait oldukları yer almakta ayrıca kurban
derisi hasılatı memur maaşlarından yapılan kesinti, olağan dışı yardımlar bu
yardımlar için kesilen toplam makbuz ve genel toplam sütunlarından
oluşmaktadIL

Takdim yazısında, Aydın Vilayetini oluşturan liva ve kazalarda mevcut
Donanma Cemiyeti şubelerine ilga edilen "İane-i Bahriye

3 S. Çelik, age.s.73-83 ayrıntılara yer verilmiştir.
4 Selahiltin Özçelik. "Aydın Vilayeti Donanma Cemiyeti", Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, VI,1991.
; Bkz. I.Ek



164 Ay ten Can TUNALI

Komisyonları"ndan devir olunan iane paraları ile mevcut şubelerce
başlangıçtan 24 Şubat 325 tarihine kadar para akışını gösterir bilanço tanzim
edildiği ifade edilmektedir.

Bilançonun birinci kalemini İzmir merkezi ile yakın köylerden aydan
aya toplanan yardımlarla verilen çaydan sağlanan gelir ve müzayedeye
konulan eşyadan sağlanan para ile bazı hayırseverlerin bağışlarını
kapsamaktadır.

İkinci sütunda devlet memurlarının maaşlarından yapılan kesintileri,
üçüncü sütün ise kurban derilerinin satışından elde edilen gelirleri
göstermektedir. Ayrıca mülga Donanma komisyonundan devir olunan
meblağ da dahil edildiğinde İzmir Merkez Şubesinin 22 Kanun-i evvel 325-
24 Şubat 325 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Toplam 561604
kuruş 910 santimi bulmaktadır. Bu paranın 521553 kuruş 2505 santimi
İstanbul Merkez' e gönderilmiştir. Kırtasiye ve benzeri giderlerle görevli
memurlara ödenen aylıklardan oluşan giderler ise 21204 kuruş 51 santimdir.
18867 kuruş 145 santim ise sandıkta bulunmaktadır.

İzmir bu sıralarda vilayet merkezi olduğundan bütün şubeler buraya
bağlı idi. Ancak henüz kuruluşunu tamamlamış olan Denizli Şubesi ile kesin
hesabı gelmeyen Seferihisar bilançoya dahil edilmemiştir. 1909 yılında
faaliyete geçmiş ve bilançoya dahil edilmiş şubelerle yaptıkları yardım şöyle
idi:

Bergama, IIıca-i Bergama, Ayazmend, Çandarlı, Dikili, Kınık,
Menemen, Foça-i Atik, Bayıdır, Urla, Ödemiş, Tire, Kuş Adası, Karaburun,
Seferihisar, Çeşme, Torbalı, Burunabad, Nif, Seydiköy şubelerinden
toplanan yardımla birlikte bu miktar 423982 kuruş 922 santimi buluyordu.
Giderler ise 423986 kuruş 922 santimdi. Sandık mevcudu 5682 kuruş 265
santimdi.

Manisa Şubesinin toplam geliri 291669 kuruş 625 santimdi. Bu paranın
277309 kuruş 588 santimi Donanma hesaplarına yatırılmış, 8740 kuruş 50
santimi personel ve diğer giderlere harcanmıştı. 5619 kuruş 50 santimi ise
Sandıkta bulunuyordu.

Kasaba, Salihli, Kula, Eşme, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Soma,
Akhisar, Alaşehir, Alaşehir-i İnegöl şubelerinden toplanan yardımla birlikte
gelir 575891 kuruş 585 santimdi. Bu paranın 559960 kuruş 80 santimi
Cemiyet hesabına yatırılmış, giderler i0031 kuruş 625 santimi bulmuş,
Sandık mevcudu ise 5899R75 kuruş olarak belirlenmişti.

Ele aldığımız Aydın Livası ve kazalarındaki şubelerin gelir giderlerine
geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak gerekmektedir. Tanzimat
sonrasında memleket idaresinde yapılan düzenlemeler neticesinde İzmir
merkezli Aydın Vilayeti kurulmuştu. İzmir, Saruhan (Manisa), Aydın,
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Denizli, Menteşe (Muğla) livalarından oluşan bu vilayete bağlı Aydın Livası
başlangıçta (1867) Nazilli, Bozdoğan, Söke ve Çine kazalarını kapsıyordu.
II. Meşrutiyet sonrasında Menteşe Aydın Vilayetinden ayrılarak bağımsız
liva oldu. i909 yılında Aydın livasına bağlı kazalar Nazilli, Bozdoğan, Söke
ve Çine idi. Buralarla nahiyelerin bütününde Donanma Cemiyetinin
şubelerinin bulunduğu görülmektedir. Bunlardan sağlanan gelir ve giderlerin
ayrıntıları şöyle idi:

Aydın Şubesi, 54814 kuruş 723 santimi6 kurban derilerinden 82858
kuruş 912 santimi ise bağış ve yardımlardan olmak üzere toplam 137673
kuruş 635 santim gelir elde etmişti. Bu paranın 87438 kuruş 75 santimi
Cemiyet'in Osmanlı Bankası ile Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmış,
personel gideriyle diğer masrafları ise 2787 kuruş 43 santim olmuştu. Geriye
kalan 47448 kuruş 13 santim ise Sandıkta tutulmaktaydı. Bu gelirin 54814
kuruş 723 santimi kurban derilerini satışından elde edilmişti. Devlet
memurları aylıklarından kesinti sadece Yenipazar şubesine yapılmış olan
3015 kuruştu. Olağanüstü olarak nitelendirilen bağışların toplamı ise 82858
kuruş 912 santim idi.

Aydın Livası sınırları içerisinde bulunan Karapeykar, Söke, Bozdoğan,
Germencik, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Karahayit, Çeşme, Kuyucak,
Karacasu şubelerinin toplam geliri olan 401045 kuruş 891 santimdi. Aydın
Şubesinin hasılatı bu rakama eklendiğinde Donanma Cemiyetine sözü edilen
tarihler arasında toplanan yardımın miktarı 538729 kuruş 521 santimi
bulmaktaydı. Aynı Dönemin Aydın ve diğer şubelerin giderleri çıkarıldıktan
sonra kalan paranın 428549 kuruş 307 santimi Cemiyet merkezine
gönderilmek üzere banka hesaplarına ve Merkez şubeye yatırılmış, 104902
kuruş 34 santimi ise şubelerin sandıklarında tutulmuştu. 5268 kuruş 18
santimi ise şubelerin görevlilerinin maaş i ve diğer giderleri için harcanmıştı.

Aydın Şubesi dışında kalan her bir şubenin gelirine bakıldığında ilk
sırayı 98375 kuruşla Söke almaktadır. Bozdoğan, 80784, Nazilli, 77760,
Yenipazar, 38504, Karacasu, 36170, Çine, 25358, Karahayt, 20540,

Sultanhisar 13484, Karapeykar 6362, Kuyucık 2075 ve Germencik 1640
kuruşla en son sırada yer almakta idi.

Karapeykar, Germencik, Sultanhisar, Karahayıt, Çine, Kuyucak
şubelerinin hiçbir giderleri olmadığı gibi sandıklarında mevcut paraları da
bulunmuyordu. Aydın şubesinin sandık mevcudu 47448 kuruş, Yenipazar
şubesinin 24321, Nazıllı şubesinin 960 ve Sökenin sandığında ise sadece 100
kuruş bulunmaktaydı. Bu dağılını bile bize o tarihlerde adı geçen yerlerin
zenginliğini göstermeme önemli bir ipucu vermektedir.

6 Santim: Kuruşun yüzde biridir. Osmanlı Devletinde bu sıralarda mali hesaplamalarda
kolaylık olsun diye kuruşun yüzde biri olarak kabul edilmiş olup yaklaşık 2,5 para karşılığı

idi.
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Vilayete bağlı livalar içerisinde Aydın ve bağlı şubelerin toplam geliri
53829 kuruş 521 santimdi. Manisa ve bağlı şubelerin toplam geliri 575891
kuruş 585 santim, İzmir ve bağlı şubelerin 423982 kuruş,922 santim,
Menteşe'nin 80471 kuruş 564 santim ve Denizlinin ise 76370 kuruş, 175
santim idi7.

Bilançonun "Hülasa" başlığı altında özetinin verildiği kısmını olduğu
gibi tabloya aktardığımızda gelir-gider ve harcama kalemlerini bir arada
görme imkanımız olmaktadır. (Virgül sonrası santimi göstermektedir)

Olağanüstü gelirler diye nitelendirilen para kapatılan İane-i Bahriye
komisyonlarından devr alınan parayı da kapsamaktadır. Devlet memurları
gönüllü olarak aylıklarından bir miktar paranın kesilmesini ve Donanma
Cemiyetine verilmesini kabul etmişlerdi. Bu uygulama Aydın Vilayetine
özgü olmayıp İmparatorluğun genelinde yürürlükte bulunuyorduR.Kurban
derilerinin askeri amaçlı kurum ve kuruluşlara bağışlanması geleneğini de
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başlatmış olduğu bir defa daha açıkça
görülmektedir. Giderler içinde şubelerde görevlendirilen memur ve haderne
aylıkları, kira ve benzeri harcamalar yer almaktadır.

Gelirler

Kurban derisi Memur aylıkların- Olağanüstü Toplam
geliri dan kesinti gelirler

İzmir Merkez Şb.ve
bai!lı verı er 71747,31 23324 46543.65 560624,910

İzmir Şb. bağlı kaza
ve nahive subeleri 123639.71 i 905R.723 291 i84,48R 423982,922

Manisa Şb. ve bağlı
kaza ve nahiye 91522,875 15423,25 468295,460 575891,585
subeleri
Aydın Şb.ve bağlı
kaza ve subeler ı343 10,223 30i5 401404,298 538729,521
Denizli Şb. ve bağlı
kaza ve nahiye 13176,50 1156 5627,675 76370,175
subeleri
Manisa Şb. ile bağlı
kaza ve nahiye 4201,50 3338 72932,06 80401,564
Şubeleri
Genci Toplam 438598,119 55424,973 1755797,631 2257070,677

. Bilançonun bu kısmı 2. Ekte verilmiş bulunmaktadır
R Kıbrıs'taki uygulamalar için bkz. Musa Çadırcı, "I Dünya Savaşı Öncesinde Kıbrıs Türk
Halkının Donanma Cemiyetine Yardımlarına İlişkin Bilgi ve Belgeler", III. Güzelyurt Tarih
Buluşması Sempozyumu, Bildiriler, Lefkoşe. 2005, s. 19-35.
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Giderler

Sandık Memur Vilayet şubesi ile Osmanlı Toplam gider
mevcudu aylıkbrı ve ve Ziraat bankaları

ciderler suneleri-ne vatırılan
İzmil' merkez
şh. ve hağll /1!867,/45 2/204.5/0 52/553.255 561624,910

ver/el'
İzmirŞh.

hağll kaza ve 560/2.265 4/2/0/3.51!1i 423982 423982,923
llalı~ve

suheleri
Manisa

Şuhesivle 5899.875 /003/.625 559960.85 575891,585
haiHı Suheler
Avdııı Şuhesi

ile hağll /04902.34 5268./RO 4211559.307 538729,52 i
suheler
Denizli

Şuhesi ve 10362.375 21!2,75 63625.50 76370, i75
ha,,1I suhelel'

Meıııeşe
Şuhesi ve 382/./25 4/5.25 76235./8/ 80471,564

hai!1I suhelel'
Genel
Toplam 151524,819 42889,384 2062646,474 257070,677

Sonuç: Donanma Cemiyeti şubelerinin Aydın Vilayetinde
kuruluşlarından 1325 (I 909) yılı Şubat ayı sonuna kadar geçen sürede elde
edilen gelir-gider bilançosu, dönemin mali anlayışını ve işe verilen önemini
vurgulayan bir belge niteliğini taşımaktadır. Vilayetin hangi yerleşim
birimlerinde i909 yılı içerisinde Cemiyetin örgütlendiğini gösterdiği gibi
gelir gider tablosunu da vermektedir. İmparatorluğun diğer bölgelerinde
faaliyet gösteren Cemiyet şubeleri için buna benzer bilançoların yapılıp
yapılmadığı araştırılmalıdır. Daha sonra karşılaştırma ve değerlendirme
imkanı ortaya çıkacaktır.
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