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L halk anlamında kullanılan bir tabir _ _j 

Sözlükte "sığır, koyun sürüsü" anlamına 
gelen raiyye 1 raiyyet kelimesinin çoğulu
dur. İslam dünyasında yönetici konumun
daki askeri tabaka ile ulemanın dışındaki 
vergi mükellefi halkı ifade eden bir terim 
olmuş, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne 
haraç ödeyen gayri müslim tebaa içinde 
kullanılmıştır. "Raa" fiilinin Kur'an-ı Kerim'
deki türevlerinin iki anlamı vardır: "Sürü
leri otlatmak. hayvanları yaymak" (Taha 
20/54; el-Kasas 28/23); "birinin çıkar'larını 
gözetmek. bakmak, mukayyet olmak, güt
mek" (el-Mü'minQn 23/8; el-Mearic 70/32) . 

Yakındoğu dinleri ve kültürlerinin hem te
okratik hem dünyevl anlamda sürüsüne 
nezaret eden bir çoban şeklinde geliştir

diği hükümdar sembolü için islam toplum
larında benzer mecaz ve kavramlar kulla
nılmıştır. Zamanla reaya, toplumun yöne
tici ve üst sınıflarını oluşturan kalem ve 
kılıç ehlinin dışında vergiye tabi esnaf ve 
çiftçileri ifade eden bir kavram haline gel
miştir. Bu kavramın kökleri muhtemelen 
toplumun askeri soylular, kiltipler. Zerdüş
t l din adamları. nihayet vergi mükellefleri 
olan köylüler, zanaatkar ve tüccarlardan 
oluşan sınıfiara bölündüğü Silsani iranı'
na uzanır. Kavram buradan İslam devlet
lerine ve Selçuklular vasıtasıyla Osmanlı

lar'a geçmiştir. Nizamülmülk'ün Siyaset
name'sinde (s. 4ı-5 ı , ı 70) iktil sahiplerinin 
reayaya nasıl davranması gerektiği üze
rinde durulurken reayanın sultana şikayet 
hakkının engellenmemesi, reayaya iyi dav
ranılması ve dünyanın bayındır olması için 
reayanın fakir düşmemesi gerektiği vur
gulanmaktadır. Selçuklular ve İlhanlılar dev
rinde reayanın özellikle sürekli savaşlar do
layısıyla giderek daha ağır bir vergi yükü 
altına girdiği ve kökleri eskilere uzanan pek 
çok angaryaya tabi tutulduğu anlaşılmak
tadır. Bu dönemde terimin kapsamı köy-
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lü-çiftçileri ifade edecek şekilde daralmış 
ve bu anlam Hindistan'daki müslüman top
lumuna geçmiştir. 

Osmanlılar'da reaya terimi en geniş an
lamda seyfiye, kalemiye ve ilmiyeden olu
şan askeri sınıf dışındaki bütün halkı kap
sar. Bunların büyük çoğunluğu bütün ver
gileri öder. bir kısmı da bazı hizmetler kar
şılığında avarız ve raiyyet rüsümundan 
muaf tutulur. öte yandan kanunnameler 
ve siyasi düşünce eserlerindeki tasnif ve 
tanımlarda bazan "şehirli taifesi"nin rea
yadan farklı gösterildiği, reaya olarak çiftçi
köylülerin kastedildiği sezilmektedir. Koçi 
Bey "şehir ağianı ve reaya taifesi"ni ayrı 
kategoriler olarak belirttiği gibi ("Reaya
dan ve şehirliden yeniçeri olmak diiz de
ğildir"; bk. Risale, s. 85) konar göçerlerle 
reayayı ayrı telakki ettiğini de ima eder 
("Urban ve Türkmen taifesi dahi itaatten 
çıkıp reaya fukarasına zulm ü teaddlyi. .. "; 
a.g.e., S. 49). Kanunnamelerde de reaya
şehirli ayırımını gösteren ifadeler vardır. 
Şehirliler çift vergisi ödemez, fakat şehir 
sınırında çift statüsünde toprağa tasar
ruf ediyariarsa "itibar arzadır" ilkesi ge
reğince çift resmi öderler. Yerini yurdunu 
terkedip bir müddet şehirde kalanın şe
hirli kısmına katıldığı da kanunnameler
de yer alan hususlardandır. Böyle farklı 
milnalara gelebilecek kullanımlar olmak
la birlikte geniş anlamda reayanın şehirli 
ve konar göçerler dahil asker zümresi dı
şındaki vergi mükelleflerini kapsadığı açık
tır. Yine reaya müslüman reaya, kefere ta
ifesi (zimml reaya) diye ayrılır. Mardin Ka
nunu'nda köylerdeki reaya müslümanlar 
ve kefere olarak ayrıldığı gibi şehirliler de 
aynı şekilde dini esasa göre tasnif edilmiş
t ir (Barkan , Kanunlar, s. ı 58). Çukurova 
Vilayeti Kanunu'nda ise reaya-yı Etrak ve 
küffar (kefere) ayırımı yapılmaktadır (a.g.e., 

S. 204-205). 

Reaya kelimesi kaynaklarda sadece Os
manlı Devleti 'nin tebaası için değil diğer 
devletlerin halkı için de kullanılır. Kronikler
de ve başka eserlerde "keferenin reayası 1 
kefere reayaları" tabiri sıkça geçer. Dolayı
sıyla terim bütün toplumlarda "vergi öde
mekle yükümlü, yönetilen tabaka" anla
mındadır. Osmanlı Devleti'nin gayri müs
lim tebaası kastedildiğinde tabir "reaya ke
feresi" şeklini alır ( Topçular Katibi Abdülka

dir [Kadri] Efendi Tarihi, ı , 379). Rumeli'
de Avusturya ile iş birliği yapan Osmanlı 
tebaası gayri müslimler söz konusu oldu
ğunda da "reaya keferesi" terimi kullanı
lır (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 308, 

338). Girit'te Venedik'Ie iş birliği yapanlar 
için de "reaya keferesinin eşkıyaları" tabi-

ri zikredilir (a.g.e., s. 433). Bu kullanım , 

"reaya keferesi. Sırp reayası" vb. şekillerde 
XIX. yüzyılın ilk yarısında aynen devam eder 
(Gibi Ömer Efendi, s. 2, 12 ı, 234, 43 ı, 438, 

498 vd.) . Osmanlı klasik çağında "reaya", 
"reaya ve beraya" gibi tabirlerle kaste
dilen genellikle vergi veren halktır. Tan
zimat öncesinde ise reaya terimi "gayri 
müslim Osmanlı tebaası" anlamına gel
meye başlamıştır. Bu dönemde reaya (gay
ri müslim tebaa)-ehl-i İslam ayırımı açık bir 
şekilde resmi dile yansımıştır. Mesela Lut
ii Tarihi'nde yer alan. 1827'de Yunan me
selesiyle ilgili olarak üç devletin elçisiyle 
(Fransa, İngiltere ve Rusya) Reis Efendi 
arasındaki görüşmeye ait mükaleme sü
retinde reaya ve raiyyet tabirlerinin XIX. 
yüzyıl başlarındaki kullanılışının güzel bir 
örneği bulunur: " ... Rumlar'ı oradan (Mora'-
dan) kaldırarak ... yerlerine mesela ehl-i 
İslam 'dan Arnavut veyahut sair sınıf-ı ra
iyyeti !va etmeye . .. ehl-i İslam kema-kan 
kendi yerlerinde kal' alarında ve reaya da
hi kema fi's-sabık cizye-i şer'iyye ve sair 
mütat olan vergilerini vererek ... " (Lutfl, s. 
237). Buradaki ifadelerden ehl-i İslam ile 
reaya arasında ayırım yapıldığı , "silir sınıf-ı 
raiyyet"ten kastın ise Rumlar dışındaki gay
ri müslimler olduğu anlaşılmaktadır. ll. 
Mahmud'un 1837'de Bulgaristan'a yaptı
ğı seyahat sırasında en büyük arzusunun 
"kilffe-i ehl-i İslam ve reayanın vikayeleri 
ile . .. asayiş ve istirahatleri" olduğu belir
tilmiştir (İnalcık, TTK Belleten, XXVIII/112 

i ı 964j, S. 620). 

İslam siyaset anlayışından devralınan 
asker'i-reaya ayırımı veya anasır-ı erbaa 1 
erkan-ı erbaa kavramıaştırmaları Osman
lılar tarafından da kullanılmıştır. Bu kav
ramlar çiftçi-köylüler. konar göçerler. ka
saba ve şehirlerdeki zanaat erbabı. tüc
carlar ve hizmet sektörü mensuplarını içi
ne alıyordu. Osmanlı adalet dairesi kavra
mı birbirine bağımlı şu unsurları öne çı
karmaktaydı: Mülk, asker, hazine, reaya ve 
adalet. Mülk ile (ülke, devlet ve egemenlik) 
adalet arasında karşılıklı bağımlılık mev
cuttu ve iktidarın keyfi bir şekilde kulla
nılması gayri meşru sayılırdı. Bu anlayışa 
göre reaya hükümdarlara Tanrı ' nın bir 
emanetiydi. Mülk ve milletin. din ve dev
Ietin düzenini sağlamanın en önde gelen 
şartları olarak Koçi Bey şeriata uygun ha
reket ve "vedayi-i rabbü'I-alem'in olan re
aya ve beraya ahvaliyle takayyüd" etmeyi 
vurgular (Risale, s. 19). Esasen bu kavram 
ufak tefek değişikliklerle. fakat özü aynı 
kalarak hem siyasi düşünce literatüründe 
hem resmi belgelerde sıkça vurgulanır. 

Tanrı'nın emaneti olan reayaya zulmedil-



memesini sağlamak padişahın asli göre
viydi. 

Klasik İslam siyaset felsefesinin temel 
kavramlarından biri de toplumu oluşturdu
ğu var sayılan dört ana sınıfın temel fonk
siyonlarını ve bunların birbirleriyle müna
sebetini izah eden erkan-ı erbaa (anas ı r-ı 

erbaa) kavramıdır. Mesela Farabl, Naslrüd
din-i Tüsl ve Celaleddin ed-Dewani gibi 
düşünGrieri takip eden Osmanlı ahlak ve 
nasihatname yazarları bedeni mizacın dört 
unsuruna karşılık toplumda mevcut dört 
sınıftan yani ilim ehli, savaşçılar. tüccar
esnaf-zanaatkarlar ve çiftçilerden bahse
der. Ancak bu dört sınıfın karşılıklı yardım
Iaşması ile oluşan denge siyasi hayatın gü
venliğini sağlayabilir. Böyle bir toplum ta
sawuru her sınıfın kendi mevkiinde tutul
masını , herkesin kendi işiyle meşgul olup 
başkasının alanına geçmemesini gerekti
rir. Mesela Lutfi Paşa toplum düzeni için, 
dört direk olarak adlandırılan sınıf men
suplarının (asker, ulema, tüccar, esnaf ve 
reaya) kendi yerlerinde kalmalarını savun
muştur. Öte yandan Osmanlı toplumun
da tabakalaşma büyük ölçüde statüye ve 
statü farkındalığına dayanmaktaydı. Bu
nunla birlikte sosyoekonomik farklılıklar 
veya işlevsel konumlar bakımından daha 
farklı tasnifler yapılabilir. 1000 akçelik dir
liğe sahip bir timarlı ile birkaç milyon ak
çelik has gelire sahip bir vezir aynı sınıfın 
mensubuydu, fakat üst düzey yöneticilerin 
iltizam işlerinde onlara kredi veren zengin 
bir gayri müslim raiyyet statüsünde idi. 

Reaya kategorisinin genelde vergi mü
kelleflerini kapsadığı Osmanlı toplumun
da yönetici sınıf anlamındaki askeri taba
kaya geçiş bir padişah beratı ile mümkün
dü. Klasik dönemde tahrir defterleri kişi
lerin statülerinin tesbitinde temel belge 
olarak kullanılmaktaydı. XVII. yüzyıldaki 
mufassal avarız defterlerinin de aynı ama
ca hizmet ettiği, yerleşim yerlerindeki nü
fusu askeri (bazan askeri ve ulema) ve rea
ya olarak ayrı ayrı kaydettiği görülmekte
dir. Bu tür kayıtların olmadığı yerlerde ve 
dönemlerde ise şahitlikle kişinin statüsü 
hakkında bir karar verilirdi. Reayanın hu
kuki statüsüyle ilgili olarak belirtilmesi 
gereken önemli bir nokta, askeri sınıfa 
oranla müsadere ve siyaseten katil konu
larında daha emniyetli bir mevkiye sahip 
oluşudur. Böylece askeri sınıfın imtiyazları 
bir dereceye kadar dengelenrnek isten
miştir. Reayanın siyaseten katille cezalan
dırılmasında askerller gibi padişahın canı
na kast ve otoritesine karşı çıkmanın ya
nında eşkıyalık başlıca sebeptir. Ayrıca 
hırsızlığı ve fuhşu alışkanlık haline getiren-

!ere de bu ceza uygulanmıştır (Mumcu, s. 
131- 142) 

Reaya ile askeri arasındaki sınırı tesbit 
bakımından Osmanlı kanunlarında miras 
taksimi meselesinin ele alındığı bölümler
deki (resm-i kısmet) tanımlar açıklayıcıdır 
(bk. ASKERi). Reaya tabakasına mensup 
kişilerin çeşitli görevler elde ederek ava
riZ vb. vergilerden muaf tutulmanın yol
larını araması yaygın bir durumdu. Buna 
mukabil vergi kaynaklarının daralmasını 
arzu etmeyen merkezi otorite. bu tür ta
leplerde iddia edilen hizmetlere gerçekten 
ihtiyaç duyulup duyulmadığını tesbit hu
susunda dikkatli davranmaya çalışmak
taydı. 

Vergi ödeme açısından gayri müslim
lerle müslümanlar arasında farklar vardı. 
Gayri müslimler, ehl-i zimmet olarak öde
dikleri cizye dışında çift resmi bakımından 
da farklı bir uygulamaya tabi idi. İlk dö
nemlerde gayri müslimlerin çoğunluğu çift 
resmi öderken zamanla bütün imparator
lukta ispence vergisi ödemekle yükümlü 
hale geldiler. Özellikle Batı Anadolu'da er
ken dönemlerde ispence ödeyenler istis
nai olarak yer almakla birlikte Rum bey
lerbeyiliği (Amasya, Tokat, Samsun, Ço
rum, Sivas çevreleri) topraklarında XVI. 
yüzyıl ortalarına kadar hıristiyan reaya çift 
resmi sistemine tabi idi. Bu vergiyi çeşitli 
sebeplerden muaf olanlar hariç köylü-şe
hirli veya evli-bekar ayırımı olmaksızın bu
lüğ çağının üzerindeki bütün erkekler öder
di; hane reisi dul kadınlar ise blve resmi 
öderdi. 

Mlrl arazi rejiminin ve tirnar sisteminin 
uygulandığı alanlarda köylü-çiftçiler. çift 
hane sistemi çerçevesinde büyük ölçüde 
kuru hububat ekimine dayalı tarımla uğ
raşırlardı. Tasarruflarında bulunan toprak 
miktarına göre tasnif edilen ve raiyyet rü
sümu ödemenin yanında olağan üstü ver
gilerle (avarız-ı dlvaniyye ve tekallf-i örfiy
ye) üretimden, ürüne ve bölgeye göre de
ğişen oranlarda öşürleri ve alım satım
dan kaynaklanan çeşitli vergileri ödemek
teydiler. Köylü-çiftçilerin bir kısmı. topra
ğın verim kalitesine göre sancaktan san
cağa 60-150 dönüm arasında değişen ve 
"bir çift öküzle bir yılda sürülen toprak" 
anlamına gelen çiftliklere sahiptiler. An
cak çoğunluğun tasarrufundaki toprak ya
rım çift (nlm-çift) veya daha azı (ekinlü-ben
nak) idi. XV-XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde 
üzerinde kayıtlı toprağı olmayanlar kara 
veya caba olarak yazılırdı. Bulüğ çağına 
erişen bekarlar mücerret, bazı bölgelerde 
ise kazaneını tedarike muktedir bekarlar 
caba olarak kaydedilirdi. Özellikle gayri müs-
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!imler söz konusu olduğunda aile reisi ko
numundaki dul kadınlar da yazılırdı. 

Toprağın kardeşler tarafından ortak kul
lanımı söz konusu olduğundan XVI. yüzyıl
da sayıları artan cabaları tamamen top
raksız-evli köylüler zannetmek yanlıştır. 
Bunlar. çift, nlm veya bennak yazılı kar
deşleriyle aynı toprak parçası üzerinde çift
çilik yapmaktaydılar. Hem kanunnameler 
hem defterlerdeki kayıt usulü, ölen baba
nın toprağının kardeşler arasında ortakla
şa kullanıldığını (müşa· ve müşterek) açık
ça ifade etmektedir. Osmanlı toplumun
da reaya içinde olmakla birlikte devlet ve 
kamu adına çeşitli hizmetleri yapma kar
şılığında veya bazı sebeplerden dolayı kişi
ler (kör, sakat, felçli, yaşlı vb.) yahut grup
lar (müsellem, sayyad vb) vergilerden kıs
men ya da tamamen muaf olabilirdi. Me
sela derbendcilik, köprücülük, çeltikçilik 
vb. hizmetleri yapanlar avarız-ı dlvaniyye 
ve tekallf-i örfiyyeden muaftılar. Bu grubu 
reaya ile askerller arasında bir kategori 
diye yorumlamak mümkündür. XVI. yüz
yıldan itibaren avarız yükümlülüklerinin 
artışı ve yüzyıl sonlarında olağanlaşması, 
pek çok kişi ve grubu bir hizmet karşılığı 
muaf statüsü kazanma yollarını aramaya 
sevketmiştir. 

Osmanlılar'da reayanın hür köylü sayılıp 
sayılmayacağı konusunda en önemli tar
tışma noktalarından biri köylünün topra
ğa bağımlılığıdır. Erken Osmanlı kanun
namelerine göre kaydolduğu yerden ayrı
lıp başka yere göç eden kimsenin aradan 
on beş yıl geçmişse geri getirilmesi yasak
tır; bu süre daha sonra on-on beş yıl ola
rak yazılmıştır. Raiyyet kendi tercihiyle ye
rinden ayrılmışsa sipahi yerini başkasına 
verir, sipahi çıkarmışsa hiçbir şeyine el ko
yamaz. Bir şehirde on beş yıldan (sonra
ları on yıl) fazla ikamet eden kişi şehirli 
halkına katılır. Öte yandan mazeretsiz top
rağını üç yıl üst üste ekmeyenlerin toprağı 
ellerinden alınıp başkasına tapulanır. Has
talık. fakirlik ve gücü yetmeme durumun
da bu kişilerden çift resmi talep edilmez, 
kendileri bennak statüsüne geçirilerek top
rakları başkasına tapuya verilirdi. Toprak
ları dağlık, çalılık veya su basar yer olan
lar da yerlerini boz bıraksa hemen elle
rinden alınmazdı. Bu hükümler, Osmanlı 
toplumunda köylülerin topraklarını terket
mesine ve çiftlerini bozmasına sıkı kayıt
lar konmakla birlikte bu kayıtların süreye 
bağlı olduğunu ortaya koyar. 

Öte yandan vergi muafiyeti karşılığı ya
pılan irsl ve zorunlu hizmetler de hürriyeti 
sınırlandırıcı özellikler taşıyordu. Mesela 
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pek çok köy yarıcılık. ortakçılık, çeltikçilik 
gibi hizmetlerle yükümlüydü. Yine birçok 
köy şap yakmaya, güherçile hizmetini gör
meye, kervansarayların civarını şenletme
ye, köprüleri ve yolları sürekli tamir etme
ye, derbend beklerneye atalarından kal
ma bir yükümlülükle mecburdurlar. Örnek 
olarak padişahın atiarını besleyen, yetiş
tiren voynuklar, taycılar, atçekenler. deve 
yetiştiren buğurcular, seyyar arnele ta
burları ve iş teşkilatı halinde ordu levazı
mı için top dökmek, su yolları, kale ve sul
tan camileri inşaatı ve tamiratı için her yıl 
belirli sayıda devletin emrine hazır bulu
nan yayalar ve müsellemler; atmaca, ça
kır, şahin gibi avcı kuşları tutan ve yetiş
tiren bazdarlar zikredilebilir. 

Reaya, mlrl araziyi belirtilen sınırlarla 
tasarrufunda bulundurmakla birlikte pek 
çok bakımdan bu arazi onun mülkü gibi
dir. Bununla birlikte miras ve intikal ko
nularında bir kısmı şer'! hukukla bağdaş
mayan sınırlamalar da vardır. Ölen raiyye
tin birden fazla oğlu varsa bazısı çift, ba
zısı bennak yazılır, bennake babasının ye
rinden hisse verilerek atalarının yerine bir
likte tasarruf ederler ve çift resmini kar
deşler birlikte öderler. Ölen kişinin oğul
larından bazısı evli, bazısı bekar ve bekar 
olan da kisbe kadirse kanuna göre ata çift
liğini ortaklaşa ziraat ederler. Ölen raiyye
tin küçük yaşta iki oğlu varsa arazi bun
lara taksim edilip evlileri bennak yazılır. 

Babadan oğullara yer kalsa ve oğullardan 
biri ölse yeri onun oğluna , yani taruna ge
çer; oğlu olmayan kardeşin yeri kardeşe 
intikal etmez. Bir kişi ölen kardeşinin ye
rine talip olursa tapu resmi olarak başka
sının verdiğini ödediği takdirde öncelik 
hakkına sahiptir. Kendisine ait yeri olan 
baba oğlu vefat ederse onun yerini talep 
edemez. Reaya topraklarının intikalinde 
önemli hususlardan biri de kızların ve ka
dınların durumudur. KanOn-ı Osmanl'ye 
göre ölen raiyyetin oğlu kalmasa, kızı olsa, 
kız atasından kalan yeri işleyeceğini söyle
se bile sipahi babasının yerini kıza verme
melidir (Barkan , Kanun/ar, s. 7-8; Koç, s. 
ı 9 ı) . Ancak XVI. yüzyıla ait bazı kanunna
rnelere göre oğlu olmayan bir raiyyet öl
düğünde kızı kalmışsa on sene içerisinde 
başkalarınca verilen tapu miktarını ödeye
rek babasının yerini alırdı; sipahinin buna 
engel olmaması emredilmiştir (/. Selim 
Kanunnamesi, s. 24; Akgündüz, VI, 281; 
VII , ı ı 7) . Kadınlara gelince, mah!QI bir yeri 
eskiden beri bir kadın boz koymadan ta
sarruf ediyor, öşrünü ve resmini veriyorsa 
elinden alınması yasaktır. Reayadan ev ye
ri için tapu alınması kanundur, fakat rea-

492 

yanın ziraat için tapuladığı yerde ev yap
ması halinde tapu alınmaz . Bir kişi sipahi
den izinsiz olarak çalılık ve taşlık yeri te
mizleyip tarla yapsa üç yıla kadar elinden 
alınması ve tapu istenmesi yasaktır. Üç 
yıldan sonra sipahi tapu talep edebilir, ön
celik hakkı yeri ihya edenindir. Bu da Os
manlı Devleti'nin reayayı ormanlık yerler
den, çalılık ve taşlık yerlerden tarla aç
maya teşvik etme siyasetinin bir yansı
masıdır. 

Köylülerin sosyal ve ekonomik hayatın
da üretim faaliyetleri belirleyici rol oyna
maktaydı. Hububat ekimi ve hasat zaman
larının dışında köylü-çiftçi nüfus büyük öl
çüde hane halkının ihtiyaçları için sakla
nan hayvanların bakımı ve bahçecilik gibi 
çoğunluk açısından ikinci derecede önem
li işlerle zamanlarını geçirmekteydi. Bazı 
bölgelerde bağcılık, pamuk üretimi, arıcı
lık faaliyeti veya değişik bazı ürünlerin ye
tiştirilmesi, madencilik gibi faaliyetler sos
yal ve ekonomik hayata bir çeşitlilik kazan
dırmaktaydı. Bazı köylüler değirmencilik, 

nalbantlık gibi mesleklerle uğraşıp sanat
larını düşük tempoda da olsa yılın tama
mında veya bir kısmında icra ederken ba
zı yerlerde kadınların dokumacılık sektö
ründe rol aldıkları görülmekteydi. Hubu
bat üretimi dışında geçimlerini kısmen bü
yük ve küçük baş hayvan üreticiliğinden ve 
bu hayvanların ürünlerinden sağlayanlar 
kazalardaki pazar yerlerine giderek ürün
lerini satmaktaydı. Şehirliler ise büyük öl
çüde tarım dışı iktisadifaaliyetlerle (s ınai 
üretim, ticaret , hizmet sektörü vb.) uğraş
ınakla birlikte bahçecilik, bağcılık ve hubu
bat üretimiyle ilgili alanlarda çalışanlar da 
vardı . 

Reayanın ve özelde köylülerin devletle 
ilişkilerinde ilke olarak ve söylem düzeyin
de padişah ve Divan-ı Hümayun'un , taş
rada ise kadılık sisteminin onları sipahiler 
ve diğer ehl-i örf mensuplarının zulüm ve 
haksızlıkianna karşı koruyucu bir işlev ifa 
ettikleri görülür. Esasen Osmanlılar'da ka
nunların temel hedefi de halkı yöneticile
rin zulmünden korumaktı (Heyd, s. 3). Köy
lüler de diğer sosyal gruplar gibi şikayet 
haklarını kullanarak kendi çıkarlarını sa
vunmaktaydı. Kanunnameler ve Osmanlı 
hükümdarlarının çıkardığı adaletnameler 
reayanın maruz kaldığı haksız uygulama
lara dair yasaklamalarla doludur. Kanuna 
ve şeriata aykırı eski uygulamalar, zulüm 
ve haksızlığa yol açan bid'atlar zamanla 
kaldırılmıştı r. 

Köylülerin devletin uyguladığı mali ve 
idari politikaları gönüllü olarak benimse
dikleri ve her halükarda itaatkar bir tutum 

izledikleri söylenemez. Tahrirden kaçma, 
üretimi olduğundan az gösterme, otorite 
zaafının olduğu yerlerde ve zamanlarda 
görevlilerle çatışma vb. durumlar yaygın
dı. Ancak köylülerin devletle uyumlu ilişki
leri de çatışmaları da örgütlü olmaktan zi
yade bireysel bir nitelik taşımaktaydı. XVIII. 
yüzyılda resmi ayanlığın kururnlaşması ve 
taşra yönetiminde askeri, idari ve mali açı
dan ayanların etkisinin artmasıyla birlikte 
bir yandan ayan ve eşraf tabakasının rea
ya ile devlet arasındaki aracı rolü pekişir
ken diğer taraftan ayanın sıradan halk üze
rindeki nüfuzu artmıştır. Esasen Osman
lı toplumunda ayan ve eşraf öteden beri 
önemli bir işlev ifa et mekteydi; fakat ye
ni dönemde hanedanlar oluşturan bu ta
bakanın nüfuzu ve kudreti her bakımdan 
artmış , bu da toplumun geneli üzerinde 
etkiler yapmıştır. Kırsal vergiler artık miri 
mukataa haline getirildiğinden halk vergi
lerini bu mukataaların yöneticilerine, bun
ları iltizama alan mültezimlere, 169S'ten 
sonra malikanecilere ödemek durumun
daydı. Bu dönemin bir başka özelliği de re
aya tabakasından pek çok kişinin yeniçeri 
esamlsi alarak vergiden kurtulmanın yol
larını aramasıdır. 

Ayanlık ve Yeniçeri Ocağı gibi eski dev
rin temel kurumlarının tasfiye edildiği ll . 
Mahmud devrindeki reformlar ve daha 
sonra Tanzimat Fermanı ile birlikte ( 1839) 
Osmanlı devlet yapısı esaslı bir değişikliğe 

uğrarken tebaanın hukuki statüsü, vergi 
ve askerlik meseleleri de yeni düzenleme
lere tabi tutulmuştur. Böylece vergi yü
kümlülüğü yönetici-yönetilen ayırımını be
lirleyen temel ölçüt olmaktan çıkmıştır. 

Fermanda Osmanlı Devleti'nin tebaasının 
mal ve can güvenliği, vergi ve askerlik me
selelerinin yeni bir şekilde ve "ehl-i İslam 
ve milel-i saire" arasında fark gözetilme
den düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu ise 
artık reaya kavramının hukuki ve resmi 
olarak sona ermesi demekti. 
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Bir mfısiki aleti. 
_j 

İslam aleminin hemen her yerinde ge
nellikle birbirine yakın şekillerde kullanılan 
bir grup telli mOsiki aletinin genel adı olan 
rebab hem ayaklı kemane hem de lavta 

türünden tamamen veya yarı yarıya deri 
göğüslü çalgıların ismi olarak kullanılmış
tır. Ayaklı kemane türünden rebapların ilk 
örneği Orta Asya ıklığıdır. iranlılar ıklığa ke
man veya kemançe, Araplar rebap adını 
vermişlerdir. Rebap (rübab) adı İran kültür 
çevresinde yaylı çalgıların değil tamamen 
veya kısmen deri göğüslü , mızrapla çalı

nan lavtaların adı olmuştur. lklığ tipinde 
yaylı çalgılar Çin ve diğer Uzakdoğu ülkele
rinde de rağbet görmüş. bu ülkelerde fark
lı malzemelerden (mesela Çin'de bambu 
ve yılan derisi kullanılarak yapılan erhu) 
ayaklı kemaneler yapılmış ve değişik çal
ma teknikleri geliştirilmiştir. Ayaklı kema
ne türünden rebap İslamiyet'le birlikte En
donezya, Cava. Malezya gibi ülkelerde de 
benimsenmiş, birtakım bölgesel ölçü ve 
biçim farklılıkları olan bir çalgı tipine dö
nüşmüştür. Ürdün ve Irak'ın bazı kırsal böl
gelerinde bu türden tek telli, iri ve dört
gen gövdeli, deri göğüslü, silindirik saplı 
bir yaylı çalgı kullanılır. "Rebabü'ş-şair" adı 
verilen bu çalgıya diğer Arap ülkelerinde 
de farklı isimler altında rastlanır. Mesela 
Kuzey Afrika'da bu çalgıya "murabba", ol
dukça yaygın olduğu Lübnan'da ise "re
babe" denilmektedir. Rebabe aynı zaman
da Etiyopya'da kase biçiminde ses kutusu 
olan bir lirin adıdır. 

Belli başlı rebaplar şunlardır: 1. Türk re
babı . Organolojinin "ayaklı kemane" diye 
adlandırdığı çalgıların en tipik örneğidir. 
Çalgı tarihçileri kökenini Orta Asya Türk
leri'nin yaylı sazı olan ıklığa dayandırır. Hin
distan cevizi kabuğundan yapılan bu çal
gının kesik küre biçiminde bir gövdesi (ses 
kutusu) . ince deriden veya zardan bir göğ
sü (ses tablası). metal yahut ahşap bir mil 
aracılığı ile gövdeye takılan uzunca, silin
dirik bir sapı vardır. Göğsün sapa yakın ke
siminde yer alan hareketli eşik boynuzdan 
veya ağaçtan olabilir. İki yahut üç telli olan 
rebabın burguluğu, burguların iri olma
sı sebebiyle burgu (tel) sayısına ve sapın 
uzunluğuna oranla büyüktür. Sap burgu
luktan sonra gelen, genellikle soğan biçi
minde, bazan da Mevlevl sikkesi şeklinde 
bir figürle son bulur. M evievi mOsikisinde 
rağbetle kullanılan rebaba bu adın Mev
levller'ce verilmiş olduğu kabul edilir. Din 
dışı mOsikide keman veya kemançe adıyla 
kullanılan bu sazın bütün telleri at kılından 
veya ibrişimdendi. İki telli olan kemançe
nin telleri dügah ve neva. üç telli olanınki 
yegah. dügah ve neva perdelerine akort
Ianırdı. Keman ve kemançe adlarının sap 
uzunluğuna göre kullanıldığı (uzun sapl ı 

olanına keman, kısa sap lısına kemançe adı ve-
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rildiği) tahmin edilebilir. Mevlevller'in reba
bı nasıl akort ettiği kesin olarak bilinme
mekteyse de din dışı mOsikide kullanılan 
kemançeye göre daha pest akortlandığı 
söylenebilir. Hebabın Mevlevl mOsikisinde 
özellikle taksim sazı olarak kullanıldığı ve 
pest akortlu rebabın çok esrarlı ve etkile
yici bir ses verdiği göz önünde bulunduru
lursa bu durum daha iyi anlaşılır. Bu sazda 
pest akordu tercih edildiği ve. hemen he
men bütün nağmelerin -çoğunlukla yegah 
perdesine akortlanan- en tiz telde çalındı
ğı için sazın ses alanını genişletmek ama
cıyla sapı uzattimak zorunda kalınmış. bu 
ise rebabın zaten zör olan çalınışını daha 
da zorlaştırmıştır. Rebabı at kılı demeti 
olan yegah telinin ses alanı bir buçuk ok
tav kadardır (yegah-muhayyer arası). İb
rişim üzerine bakır veya gümüş sarılarak 
yapılan diğer tel 1 teller kaba yegaha ka
dar pest ses verebilir. Bu teller ne kadar 
iyi malzemeden ve özenle yapılırsa yapıl
sın tını ve hacim bakımından at kılı telin
den farklıdır. Bu sebeple tının birden bi
re değiştiği ve sesin daha zayıf çıktığı için 
yegah telinde başlayan bir nağmenin de
vamını sargılı tellerde çalmak kulağı ra
hatsız eder. Son dönemde geleneksel ya
pısıyla rebap çalan mOsikişinas sayısı ol
dukça azdır. Bazı sanatkarlar da ilk defa 
EyyObl Mustafa Sunar'ın kullandığı mo
dern rebabı seçmiştir. Mustafa Sunar'ın 
rebabı sapı kısaltılıp dört telli hale getiril
miş. silindirik sap yerine en azından tel
Ierin bulunduğu yüzü viyolonsel tuşu gibi 
yapılmış metal teli i bir çalgıydı. Sunar'
dan sonra bu yapıda bir rebabı öğrenci
si Sabahattin Volkan kullanmıştır. Günü
müzde Mehmet Refik Kaya kendi tasarı
mı olan uzun saplı, uzun dayama çubuk
lu ve sapı perdeli bir rebap kullanmakta. 
icraya bir oktav pestten katılmaktadır. Ke
mal Caba, rebabının birer at kılı demeti 
olan üç telini Hızır Ağa'nın Tefhimü'l-ma
kamôt'ında tasvir edilen keman gibi ye
gah, dügah ve neva perdelerine akortla
maktadır. 

2. Mısır rebabı. Türk rebabına çok ben
zer. Mısır'ın özeiiikle NObe (Nübye) bölge
sinde yaygındır. Türk rebabına oranla göv
desi (cevizi) daha küçük olup genellikle at 
kılından iki tel takılır. Çalgının genel yapısı 
ve yayı Türk rebabıyla kıyaslandığında da
ha ilkeldir. 

3. Mağrib rebabı. Türk rebabından ta
mamen farklıdır. Sapı ve gövdesi aynı ağaç 
parçasından yontularak ve oyularak yapı
lır. Uzun gövdesinin orta kısmı yayın daha 
kolay çekilebilmesi için daha dardır. Çalgı-
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