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muhafýzlýðýna tayin edildi (1806 tarihli bir
belgede Faþ Kalesi muhafýzý olarak Der-
gâh-ý Muallâ kapýcýbaþýlarýndan Tuzcuzâ-
de Mehmed adý geçmektedir, BA, Trabzon
Ahkâm Defteri, nr. 3, s. 78/4). 1809’da Faþ
Kalesi’nin Rus kuþatmasýndan kurtarýlma-
sýnda büyük hizmetler yaptý. Bir süre güç-
lü mahallî âyandan Hazinedaroðlu Süley-
man Aða ile iþ birliði içinde hareket etti.
Kendisine kapýcýbaþýlýk rütbesi verildi; Ri-
ze âyanlýðý dýþýnda Batum Kalesi ve Batum
sancaðý da yönetimi altýna girdi. 1810 ta-
rihli bir fermanda Tuzcuoðlu ailesinden
baþka isimler de anýlmaktadýr. Buna göre
Trabzon sancaðýnda bulunan keten bezi
damga vergisi mukataasý iltizamýný açýk
arttýrmayla “silâhþorân-ý hâssa”dan Tuzcu-
zâde Seyyid Osman ve oðullarý Seyyid Tâ-
hir Ömer, Seyyid Abdülhâlid, Seyyid Abdü-
laziz, Seyyid Abdülhamid, Seyyid Ahmed
Reþid ve Seyyid Mikdat almýþtýr. Burada
adý geçenlerin hepsi için “seyyid” kelimesi-
nin kullanýlmasý ailenin peygamber soyun-
dan geldiðinin kabul edildiðine iþaret et-
mektedir. Bunlar muhtemelen Tuzcuoð-
lu Memiþ Aða ile baðlantýlý olan aile fert-
leridir.

Memiþ Aða’nýn savaþtaki hizmetleri se-
bebiyle 1811’de âyanlýk bölgesi Gönye san-
caðýna kadar geniþletildi ve Rize’den baþ-
layarak Doðu Karadeniz’in en nüfuzlu âya-
ný haline geldi. Buna karþýlýk daha önce
Gönye, Faþ ve Anapa muhafýzlýðýnda bu-
lunan Hazinedarzâde Süleyman Aða’nýn
hizmetlerinden dolayý kapýcýbaþýlýktan ve-
zirliðe yükseltilip 1811’de Trabzon valiliði-
ne tayin edilmesi Memiþ Aða ile aralarýn-
daki dostluðun bozulmasýna yol açtý ve iki-
si arasýnda þiddetli bir nüfuz mücadelesi
baþladý. Her ne kadar sorun bir alacak ve-
recek meselesi yüzünden çýkmýþ gibi gö-
rünse de bunun altýnda ekonomik güç re-
kabeti yatýyordu. Trabzon ve Rize limanla-
rý bu rekabetle öne çýkmýþtý ve Trabzon’-
daki kargaþalýklar ticaretin Rize’ye kayma-
sýna yol açmýþtý (Meeker, s. 199-202). Tuz-
cuoðlu ailesi Rize ve doðusundaki sahil ka-
sabalarýný kontrol ederken Hazinedaroðlu
Trabzon’da iç kalede hükmediyordu. Ýç ka-
le dýþýnda Trabzon þehrinde vali gücünü
birbiriyle rekabet halinde olan Þatýroðlu ve
Kalcýoðlu aileleriyle paylaþmak durumun-
daydý. Kalcýoðlu Osman Bey, Tuzcuoðlu Me-
miþ Aða’nýn damadý idi. Bölgedeki diðer
âyanlar da esasen iki kýsma ayrýlmýþtý. Bir
grup, baþta dönem dönem Trabzon güm-
rüðü gelirlerini iltizamen alan Þatýroðlu
olmak üzere valinin yanýnda yer alýrken di-
ðer grup, 1811’den itibaren bölgedeki nü-
fuzlarýný kýrmaya çalýþan valiye karþý dire-

nen âyanlardan meydana geliyordu. Bun-
lardan Tonya âyaný Hacýsâlihoðlu Ali Aða
âyanlýk bölgesini Maçka’ya geniþletmiþ,
ancak merkezin bu durumu tanýmamasý-
na raðmen geri adým atmadýðý için 1813
yýlýnda idama mahkûm edilmiþti. Ali Aða
gibi Of ve Sürmene aðalarý da valiye kar-
þý Tuzcuoðlu Memiþ Aða’yý destekliyordu.

Nihayet vali Tuzcuoðlu Memiþ Aða’yý
merkeze þikâyet ederek idamý için fer-
man aldý (Eylül 1815). Bunun üzerine Me-
miþ Aða ve müttefikleri kuvvetlerini bir-
leþtirip Trabzon’u kuþattý ve 18 Aðustos
1816’da þehri ele geçirdi. Valinin kayma-
kamý sýfatýyla buranýn idaresini üstlenen
Çeçenoðlu Hasan Aða’yý bir gemiye bindi-
rerek þehirden uzaklaþtýrdý. Tuzcuoðullarý
ve onunla beraber hareket eden âyanlar
daha sonra hâkimiyet ve nüfuz alanlarýný
geniþlettiler. Fakat Çeçenoðlu Hasan Aða
merkezin gönderdiði kuvvetler ve Sam-
sun, Amasya, Tokat, Sivas dolaylarýndaki
âyanlardan toplanan askerlerle 1816 Ka-
sým sonunda Trabzon’u geri aldý. Önce Ri-
ze’deki konaðýna çekilen Memiþ Aða ora-
dan Of’a kaçtý. Burada Hazinedaroðlu ile
ittifak halinde olan Þatýroðlu gibi âyanla-
rýn desteðiyle kuþatýlýp 26 Ekim 1817’de
ele geçirildi ve hemen idam edilerek ba-
þý Ýstanbul’a gönderildi. Bu sýrada oðlu
Ahmed’in on dört yaþlarýnda olduðu göz
önünde bulundurulursa Memiþ Aða’nýn
öldürüldüðünde yaþýnýn 100’ü geçtiði id-
diasýný þüpheyle karþýlamak gerekir. Me-
miþ Aða’nýn türbesi Of’un Pazarönü (Alo-
na / Alanomakod) köyündedir. Ýsyanýn diðer
liderlerinden Kalcýoðlu Trabzon’dan çýka-
rýlarak Sürmene’ye, Hacýsâlihoðlu da Ton-
ya’dan çýkarýlýp Trabzon’a yerleþtirildi. Âyan-
larýn çýkarabileceði yeni bir isyaný engel-
lemek için Hazinedarzâde Süleyman Paþa
da Alâiye (Alanya) sancaðýna tayin edildi,
fakat yolda hastalanarak öldü. Yeni gelen
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Doðu Karadeniz’de
Rize merkezli olarak ortaya çýkan

âyan ailesi.
˜ ™

Atalarýnýn Konya’dan geldiði rivayet edi-
lir. Tarihte ilk defa XVIII. yüzyýlýn sonlarýn-
da Memiþ Aða ile tanýnmýþtýr. Memiþ Aða’-
nýn Hopa eþrafýndan Hamdi Bey’in oðlu ve
Erzurum Valisi Ahmed Paþa’ nýn yeðeni ol-
duðu kaydedilmekle birlikte Tuzcuoðlu aile-
siyle ilgili bugüne ulaþan en eski kayýt 1763
yýlýna aittir. Trabzon Þer‘iyye Sicili’n-
deki bu kayýtta Rize sakinlerinden Tuz-
cuoðlu Ömer’in birçok kiþiyi yanýna topla-
yarak eþkýyalýk yaptýðýndan bahsedilir (Ay-
gün, s. 50). Daha sonraki kayýtlarda ise
Tuzcuoðlu Rize âyaný diye anýlmaktadýr. Bu
durum, Tuzcuoðlu ailesinin rakiplerini ber-
taraf edip 1760’lardan itibaren Rize âyan-
lýðýný ele geçirdiðine iþaret etmektedir.

Tuzcuoðullarý’nýn adý belgelerde, Rus-
lar’ýn 1789’da Anapa Kalesi ve ardýndan
Faþ Kalesi’ni almalarý üzerine onlara karþý
koymak için bölge âyanlarýndan asker is-
tenmesi sýrasýnda tekrar zikredilir (Tatar, I,
221-222). Devlet hizmetini üstlenmek yo-
luyla gittikçe güç kazanan Tuzcuoðullarý
merkezden uzak olmanýn saðladýðý avan-
tajla bölgede askerî, malî, idarî ve adlî de-
netim kurmaya baþladýlar. Tuzcuoðlu Me-
miþ Aða yerel bir âyandan bölgesel büyük-
lükte bir âyan konumuna yükseldi (Mee-
ker, s. 224-225). Bunda onun Rusya’ya kar-
þý savunmada verdiði hizmetler önemli rol
oynadý. Memiþ Aða 1806’da Faþ Kalesi
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rýldý. Bu fýrsattan yararlanan Tuzcuoðul-
larý ve müttefikleri 1832’de tekrar ayak-
landý. Özellikle Gönye ve Livana bölgesin-
de gerçekleþen hareket bastýrýldý ve Tuz-
cuoðlu Abdülkadir Aða Ýstanbul’a çaðrýldý.
1833’te Rize’de âyanlýk iddiasýnda bulu-
nan kiþi olarak Tuzcuoðlu Tâhir’in adý ge-
çer (BA, Trabzon Ahkâm Defteri, nr. 4, s.
195/2). Bir süre sonra Rize’ye dönen Ab-
dülkadir Aða yeni bir isyan baþlattý ve Gön-
ye üzerine yürüdü. Sürmene-Pazar arasýn-
da gerçekleþen bu ayaklanma sýrasýnda
Þâtýroðlu Osman Bey, Hacýsâlihoðlu Ali Aða,
Tirebolulu Kethüdâoðlu Emin Aða ve di-
ðer âyanlar Trabzon valisini desteklemek
için Tuzcuoðullarý’na karþý harekete geçti-
ler ve ayaklanmayý bastýrarak Tuzcuoðul-
larý’nýn konaðýný kuþattýlar. Tuzcuoðulla-
rý’ndan Abdülkadir Aða Mayýs 1834’te ya-
kalanarak idam edildi. Bunun üzerine Tâ-
hir ve Abdülaziz aðalar ve oðullarý Hamid,
Ömer, Behram ve Ârif, Erzurum valisine
teslim oldular ve aflarýný talep ettiler. Vali-
nin aracýlýðýyla affedilip Aralýk 1834’te Rus-
çuk ve Varna’ya yerleþtirildiler (Aktepe, III/
5-6 [1951-52], s. 51-52). Böylece impara-
torluðun diðer bölgelerinde görüldüðü gi-
bi Doðu Karadeniz’de de merkezî otorite
tesis edilmiþ oldu.

Rize’nin 1834’te yapýlan nüfus sayýmýy-
la ilgili kayýtlarda Memiþ Aða’nýn konaðýnýn
bulunduðu Pîrîçelebi mahallesinde onun
oðlu Ahmed’in adýna rastlanýr. Ayný tarih-
te Ahmed’in iki oðlu da kayýtlýdýr. Bunlar-
dan biri Mehmed, diðeri Hurþid’dir. Tuz-
cuoðlu Ahmed’in konaðýnda “tebaasý” diye
belirtilen hizmetlilerin de olduðu anlaþýl-
maktadýr (Trabzon Nüfus Defteri, nr. 1144,
s. 13). Babasýnýn idamý ve amcasýnýn oðul-
larýnýn sürgün edilmesine raðmen Ahmed
Aða’nýn babasýndan devraldýðý mirasý ko-
ruduðu ve Rize’nin nüfuzlu aileleri arasýn-
da yer almayý sürdürdüðü anlaþýlmakta-
dýr. 1850 yýlýnda Rize’de öþür vergisi kayýt-
larýnda Pîrîçelebi, Paþayan (Çarþý), Babik
(Tophane), Kalohten (Paþakuyu), Müftüpa-
rafol (Fatih-Dereüstü-Müftü), Kuvaroz (Gül-
bahar), Humrik (Ýsmet Paþa), Kale, Yaka (Emi-
nettin), Haçanoz (Çamlýbel) mahalleleri; Ra-
dos Ýspalnoz (Uzun), Uma (Ortapazar), Ha-
nis (Býldýrcýn) köyleri ve Gündoðdu’da Mi-
rokaloz (Tatlýdere-Hamidiye) köyünde Tuzcu-
zâde olarak Ýsmâil, Mehmed, Reþid, Mah-
mud, Þâkir, Mustafa aðalar, (Abdül) Hamid
Aða ve kardeþleri kaydedilmiþtir (BA, MAD,
nr. 7958). Bunlardan Ýsmâil ve Mehmed
aðalarýn beþ farklý mahallede arazi sahibi
olmasý ve yüklü miktarda öþür vergisi öde-
mesi toprak zenginliklerini koruduklarýný
göstermekte ve “zâde” þeklinde kaydedil-

meleri de âyanlýðýn getirdiði asilzadeliðin
unvan halinde korunduðuna iþaret etmek-
tedir. 1853’te Rize’de eþkýyalýk yapanlarýn
listesinde Tuzcuoðullarý’ndan hiç kimsenin
adýnýn geçmemesi ailenin artýk merkezî
yönetimle bir anlaþmazlýðýnýn kalmadýðý-
ný gösterir. 1880’de hükümetin hazýrlattý-
ðý bir cetvelde Rize’nin nüfuzlu þahsiyetle-
ri arasýnda ilk sýralarda Tuzcuoðullarý Mah-
mud Aða, Hacý Mehmed Aða, Ýsmâil Aða,
Hurþid Efendi ve Hacý Ârif Aða sýralanmak-
tadýr. Adý geçenlerden ilk üçü “emlâkça ve
haysiyetçe” birinci derece, yani zengin ve
yönetimle iliþkileri iyi olarak sýnýflandýrýl-
mýþtýr (BA, Y.PRK.UM, nr. 2/40, lef 9). Bun-
lardan Mahmud Aða’nýn 1881’de Rize be-
lediye reisi olduðu dikkati çeker (Taþpýnar,
s. 270).

Millî Mücadele döneminde Trabzon’daki
Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyyet
Cemiyeti’nin Rize þubesi Tuzcuoðlu Þâban
Efendi baþkanlýðýnda kuruldu ve cemiyet-
te ayný aileden Hakký Efendi de yer aldý.
1919’da Rize’de kurulan Trabzon Muhâ-
faza-i Hukuk-ý Milliyye Cemiyeti’nin kuru-
cularýndan biri de Tuzcuoðlu Süleyman
Tevfik Efendi’dir. 1920’de Rize’deki aske-
rî birlikleri idare eden liderler arasýnda Tuz-
cuoðlu Hâlid Aða bulunmaktaydý. Hâlid
Aða, Sakarya savaþýna kendi birliðiyle ka-
týldý ve Büyük Taarruz’da önemli baþarý-
lar gösterdi. Tek parti döneminde bölgede-
ki diðer birçok âyan ailesi gibi Tuzcuoðul-
larý’nýn da siyasetten uzak durduðu anlaþýl-
maktadýr. 1934 soyadý kanunuyla aile men-
suplarý genellikle Tuzcu soyadýný almýþtýr.
Osmanlý dönemindeki idarecilik geleneði ve
emlâk zenginliðine baðlý þekilde Cumhuri-
yet döneminde de Tuzcuoðlu ailesi Rize’-
nin nüfuzlu ailelerinden biriydi. Aile men-
suplarýndan bazýlarý baþta Ýstanbul olmak
üzere baþka þehirlere göç ettiler. Fakat
ailenin önemli bir kýsmý Rize’nin merke-
zinde Memiþ Aða’nýn konaðý ve çevresin-
de Pîrîçelebi, Kambursýrt ve Tophane ma-
hallelerinde yaþamaktadýr. Tuzcuoðullarý’-
na ait üç konaktan Tahsin Aða Konaðý’nýn
duvarlarý, Mahmud Paþa’nýn konaðý ise ta-
mamen yýkýlmýþtýr. Memiþ Aða’nýn kona-
ðý üç katlýdýr, hamam ve hapishane kýsmý
harap durumda olmakla birlikte ana bina
ayaktadýr.
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vali Kaptanýderyâ Koca Hüsrev Paþa eski
valinin müttefiki Þatýroðlu Osman Bey’le
iþ birliði yapmaya baþladý. Bunun üzerine
Kalcýoðlu Osman Bey ve Hacýsâlihoðlu Ali
Aða, Trabzon’un batýsýnda bulunan sahil
kasabalarýndaki âyanlarla (Eynesil âyaný
Dedeoðlu Süleyman Bey, Bahadýroðlu ve
Hacýfettahoðlu) ittifak yaparak valiye kar-
þý harekete geçti. Vali Hüsrev Paþa Ocak
1819’da âyanlarý geri püskürttü.

1820-1821’de Trabzon valiliðine getiri-
len Sâlih Paþa âyanlarý kontrol altýna ala-
mayýnca merkezden askerî yardým talep
etti. Memiþ Aða’nýn oðlu Ahmed Aða eniþ-
tesi Kalcýoðlu Osman Bey’le birleþerek va-
liye karþý harekete geçmiþti. Ýstanbul’dan
gönderilen bir ara bulucunun özellikle hal-
kýn üzerindeki vergilerin azaltýlmasý gibi
önlemlerle âyanlara saðlanan desteði azalt-
masý ve onlarý ikna etmesiyle isyan sona
erdi. Sâlih Paþa valilikten azledildi ve Me-
miþ Aða’nýn kardeþinin oðullarý Tâhir, Ab-
dülkadir ve Abdülaziz aðalar devlet hizme-
tine alýnýp sakinleþtirilmeye çalýþýldý. 1825
yýlýna kadar yeni bir ayaklanma görülme-
di (Aktepe, III/5-6 [1951-52], s. 39). 1825’-
te Çeçenoðlu Hasan Aða’nýn Trabzon va-
liliðine tayininden sonra daha önce Tuz-
cuoðlu Memiþ Aða’ya karþý müttefiki olan
Þatýroðlu Osman Bey ile iliþkileri bozuldu
ve Þatýroðlu’nun Trabzon’dan çýkarýlmasý-
ný istedi. Þatýroðlu’nun Erzurum’a tayiniy-
le kriz aþýlmýþ oldu. Tuzcuoðlu ailesi bu dö-
nemde bir isyan hareketine kalkýþmadý.
1828-1829 Osmanlý-Rus savaþýnda Rize
aðalarýndan asker gönderenler içinde ilk
sýrada Tuzcuoðlu Tâhir Aða, Abdülkadir
Aða ve Abdülaziz Aða anýlmaktadýr (BA,
HAT, nr. 1072/43876-A). Savaþýn ardýndan
Tuzcuoðullarý ile Trabzon valisi arasýnda ye-
ni meseleler ortaya çýktý. Nisan 1830 tarih-
li bir hükümde Rize âyanlýðý iddiasýnda bu-
lunan Tuzcuoðlu Aziz’den söz edilmesi dik-
kat çekicidir (BA, Trabzon Ahkâm Defteri,
nr. 4, s. 161/2).

1829’da Trabzon’a tayin edilen Hazine-
daroðlu ailesinden Osman Paþa 1831’de
Tuzcuoðlu Tâhir Aða’yý Rize mütesellim-
liðine, Abdülkadir Aða’yý Çürüksu kayma-
kamlýðýna, Þatýroðlu’nu Trabzon’daki aske-
rin kumandanlýðýna getirerek kendisine
karþý bir baþ kaldýrýyý önlemeye çalýþtý. Kö-
tü hâsýlat ve yüksek vergiler yanýnda Mý-
sýr’da Mehmed Ali Paþa’nýn ayaklanma ha-
berlerinin 1831’de Trabzon’a ulaþmasýyla
valinin otoritesi iyice sarsýldý (Bryer, sy. 26
[1969], s. 202). Vali, yokluðunda bir isya-
ný engellemek düþüncesiyle Tuzcuoðlu Tâ-
hir Aða’yý 750 kiþilik bir kuvvetle yanýna
alýp orduya katýlmak üzere Trabzon’dan ay-
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yüzyýlýnda fonksiyonlarýný devam ettirdi ve
vergi imtiyazý tanýndý. Bölgede Tuzla adýy-
la anýlan iki ayrý yerleþim yeri vardý. Bun-
lardan Donja Tuzla (Aþaðý Tuzla) bugünkü
Tuzla kasabasýdýr; 10 km. uzaklýkta olan
diðeri ise Gornja Tuzla (Yukarý Tuzla) adýný
taþýyordu. Donja Soli ahþap ve kerpiçten
yapma bir istihkama sahipti. Burayý 1463’-
te Osmanlý tarihçisi Neþrî Aðaçhisar diye
zikreder. Bosna kralý Aðaçhisar’ý Osman-
lýlar’ýn eline geçmesini önlemek için yak-
týrmýþtýr. Tarihî araþtýrmalarda uzun süre
Tuzla’nýn Osmanlýlar tarafýndan 1512 yý-
lýnda ele geçirildiði yazýlmýþtýr. Ancak 872
(1467-68) tarihli Tahrir Defteri’ndeki ka-
yýtlar (Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplý-
ðý, Muallim Cevdet, nr. 076) buranýn 1474
Nisanýndan önce Osmanlý idaresine girdi-
ðini gösterir.

884 (1479) tarihli bir mukataa defterin-
de (BA, MAD, nr. 176) Donja Tuzla’da yet-
miþ beþ, Gornja Tuzla’da on beþ hýristiyan
hânesi bulunduðu belirtilir. 1480’de bu iki
Tuzla, Macar baskýnlarýna karþý daha iyi
korunmasý için Ýzvornik (Zvornik) sancaðý-
na dahil edildi. 1479’da tuzlalardan 12.304
akçe saðlanmýþtý. 1548 yýlýnda iki tuzlanýn
geliri on kat artacak ve 129.856 akçeye
ulaþacaktýr. 1521’de Osmanlýlar’ýn Belgrad’ý
fethinden sonra Doðu Slavonya ve 1526’-
da Osijek’te (Essek) hâkimiyet kurulunca
Tuzla bölgesi sýnýr olmaktan çýktý ve hýzlý bi-
çimde geliþmeye baþladý. 1533 tarihli Tah-
rir Defteri’nde bölgede Ýslâmlaþma’nýn
hýzlandýðýna ve yayýldýðýna iþaret edilir (BA,
TD, nr. 173). Osmanlý kayýtlarýnda Memle-
ha-i Zîr (Aþaðý Tuzla) diye geçen Donja Tuz-
la yedi müslüman, kýrk altý hýristiyan, Mem-
leha-i Bâlâ (Yukarý Tuzla) diye geçen Gornja
Tuzla 144 müslüman, on hýristiyan hâne-
sinden ibaretti. Müslümanlar tahrir def-
terlerindeki pek çok örnekte görüldüðü
gibi mahallî halktan Bosna asýllýlar, büyük
bir ihtimalle de vaktiyle Katolikleþtirilen
gizli Bogomiller idi. 955 (1548) tarihli Tah-
rir Defteri’ne göre her iki yerleþim ilginç
bir büyüme gösterdi. Aradan geçen on beþ
yýl içerisinde Donja Tuzla müslümanlarý ye-
diden 283’e, hýristiyanlar ise kýrk altýdan
123 hâneye ulaþmýþtý. Gornja Tuzla’nýn 144
müslüman hânesi 422’ye çýkmýþ, hýristi-
yan hânesi ondan on üçe yükselmiþti. Böy-
lece bu sonuncu kasaba % 99’u müslü-
man olan bir yerleþim yerine dönüþmüþ-
tü. Ayný yýllar arasýnda kasabanýn tam mer-
kezindeki Gornja Tuzla Franjeva®ki Samos-
tan Sv. Marije Manastýrý bölgenin tama-
men müslümanlaþmasýyla kapanmýþtý.
1541’de Kanûnî Sultan Süleyman’ýn izniy-
le mahallî Katolik Knez Petar Soi—, Gornja

ve Donja Tuzla arasýndaki Gradovrh tepe-
sine manastýrý tekrar yaptýrdý. 1683-1699
yýllarýnda süren uzun savaþlara kadar bu
manastýr varlýðýný devam ettirdi. XVI. yüz-
yýlda Donja Tuzla, Gornja Tuzla’nýn durak-
sadýðý bir dönemde ilerleme gösterdi ve
ana yerleþim merkezi haline geldi. 1533-
1548 yýllarý arasýnda Donja Tuzla savunma
duvarlarýyla güçlendirildi. 981’de (1573)
burasý bir kadýlýk merkezi oldu. 1548’de
Osmanlý idaresi Tuzla’daki tuz yataklarý için
bir kanun çýkardý ve bu kanun Osmanlý hâ-
kimiyetinin sonuna kadar yürürlükte kal-
dý. Buna göre her yýl buradan 400 ile 600
ton tuz elde edilmiþtir.

Hamza Bâlî’nin müridlerince yürütülen
heretik Hamzaviyye tarikatý faaliyetleri dý-
þýnda Tuzla bölgesinde tarikat hareketle-
rine dair çok az þey bilinmektedir. Hamza
Bâlî özellikle Tuzla ve civarýnda faal olup
bâtýnî fikirlerini yaymaya çalýþtý. Daha son-
ra bir bakýma Hamzaviyye hareketi mer-
kezi haline gelen Gornja Tuzla’da tutuk-
landý ve Ýstanbul’da idam edildi (1573).
990’da (1582) çýkan yeni bir Hamzavî is-
yaný bastýrýldý, isyancýlardan birkaçý Gornja
Tuzla’da idam edildi. Hareket gizli de olsa
XVIII. yüzyýla kadar bölgede varlýðýný sür-
dürdü. Tuzla, 1555’ten kýsa bir süre önce
kurulan Üsküp’teki Halvetiyye / Sinâniyye
Tekkesi’nin kurucusu olan Þeyh Velî Efen-
di’nin de memleketidir. Sinâniyye tarikatý
Makedonya, Kosova, daha kuzeye Slavon-
ya’ya ve Osmanlý Macaristaný’na Üsküp’-
ten yayýldý.

1572’den kýsa bir süre önce Semendire
sancak beyi olan Tur Ali Bey, Donja Tuzla’-
da bir cami, bir mektep, bir hamam, bir
han, bir su sistemi, otuz sekiz dükkâný içe-
ren bir vakýf kurdu ve bu vakfa 300.000
akçe tahsis etti. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
da her iki yerleþim birimi büyümeye de-
vam etti. 1600-1604 yýllarýnda kaleme alý-
nan Ýzvornik Livâsý Tahriri’nde (BA, TD,
nr, 743) Donja Tuzla’da 373 müslüman ve
133 hýristiyan hânesinin bulunduðu belir-
tilir (tahminen 2500 kiþi). Gonja Tuzla’nýn
ise neredeyse tamamý müslümandý, ca-
mi ve mescidleriyle birlikte on bir mahal-
lesi bulunuyordu. Buradaki hýristiyanlar bir
mahalleye toplanmýþtý. XVI. yüzyýlýn ilk ya-
rýsýnda pek çok Ortodoks hýristiyan Eflak,
Tuzla ve civarýna yerleþti, bunlar giderek
Sýrplaþtýrýldý. Bölgede bilinen en eski Or-
todoks kilisesi 1528’de zikredilen Teo®ak
Kalesi’nin yakýnýndaki Srednj / Rudine kö-
yündeydi. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Or-
todoks hýristiyanlar bölgeyi dinî ve kültü-
rel açýdan önemli kýlan birkaç manastýr
yapmýþtý (Papra@a ilk defa 1547 yýlýnda zik-
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Bosna-Hersek’te tarihî bir þehir.
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Ülkenin kuzeydoðusunda Majevica da-
ðýnýn eteklerinde kurulmuþtur. Kapsamlý
arkeolojik araþtýrmalar Tuzla’nýn Neolitik
dönemden itibaren bir yerleþim yeri oldu-
ðunu gösterir. Roma idaresi devrinden çok
az bir iz kalmýþtýr. X. yüzyýlýn ortalarýnda
Konstantinos Porpyhyrogenetos ve XII.
yüzyýlýn ortalarýnda Pop Dukljanin bölgeyi
Soli (Tuzla) diye zikreder. XII. yüzyýlda Ma-
carlar tarafýndan idare edilen Tuzla yöre-
sini Ban (vali) Boriç, Bosna’ya dahil etti.
1253’ten itibaren Macarlar’ýn Ma®va ban-
lýðýnýn bir parçasý idi. 1284-1300 yýllarý ara-
sýnda Soli dahil Usora bölgesinin doðu bö-
lümü Macar vasalý olan Sýrp Kralý Dragu-
tin tarafýndan yönetildi. Ban II. Stjepan
Kotromani—’in idaresi esnasýnda (1322-
1353) Usora ve Soli de Bosna Devleti’nin
bir parçasý oldu. Burada Bogomiller deni-
len heretik Bosna kilisesi taraftarlarýnýn er-
ken dönemden itibaren bulunduðu kay-
naklarda zikredilir. Onlardan kalma lahit
benzeri, süslemeli pek çok mezar taþý bu-
güne ulaþmýþtýr. 1340’ta Macar Katolik ki-
lisesi Bogomiller’e karþý bölgeye Fransis-
ken rahipleri yolladý. Bosna ve Drina nehir-
leri arasýndaki topraklarda on Fransisken
manastýrý inþa edildi. Bunlarýn ikisi Soli’-
deydi. Manastýrlar Osmanlý idaresinin ilk
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