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Kasaplýk hayvan satýcýsý, tâcir.˜ ™

Söz lük te “sat mak için mal ya da hayvan 

ge ti ren ki şi” ve “bir yer den it hal edilen de-

ve, at ve mal” an lam la rın da ki ce leb ke-

li me si, Türk çe’de ka sap lık hay van la rı ve 

özel lik le ko yun sü rü le ri ni sev ke dip ka sap-

la ra sa tan kim se ler için kul la nıl mış, ce lep-

le rin sat tı ğı ka sap lık hay van la ra da “ce lep 

ma lı” de nil miş tir. Os man lı bel gele rin de 

ce lep ve ya gö nül lü ce lep “hay van tüc carı” 

an la mın da ge çer. Ev li ya Çe le bi gö nül lü ce-

lep le ri es naf grup la rı ara sın da zik re der 

ve bun la rın İs tan bul’da top lam sa yı sı nı 

2000 ola rak ve rir. Bir te rim olarak celep, 

Os man lı lar’da İs tan bul’un et ih ti yacı için 

ko yun ge tir mek ve İs tan bul ka sap la rı na 

sat mak la yü küm lü olan kimse le ri ni te ler. 

Bu ki şi le ri hay van tüc car la rın dan ayır mak 

ge rek ti ğin de “ya zı lı ce lep” şeklinde söy le-

nir di. Os man lı lar, özel lik le fe tih ten son ra 

bü yük bir ge liş me gös te ren İstan bul’un 

ia şe si ne özel bir önem ver di, hal kın yiye-

cek ih ti ya cı nı dü zen li bi çim de kar şı la mak 

için teş kilâtlan ma yo lu na git ti. Ge nel de 

et ih ti ya cı nın te min edil me si ama cıy la 

ce leb-ke şân de ni len sis tem le ka la ba lık 

as ker, sa ray lı ve si vil hal kı ba rın dı ran, 

nüfusu git tik çe ar tan İs tan bul’un et ia-

şe sini dü zen le me ge re ği duy du lar. Tüc-

carlar ta ra fından ge ti ri len ko yun lar şeh-

rin et ih ti ya cı nı sü rek li sağ la ya ma dı ğın dan 

celep ke şan yo luy la Ru me li’den şeh re ka-

sap lık hay van ge ti ril me si ne ka rar ve ril di. 

Ce lep ke şan sis te mi, Fâtih Sul tan Meh med 

dev rin den 1590’ lı yıl la ra ka dar İs tan bul’un 

ia şe si için Ru me li’de ya şa yan, be lir li mik-

tar da ser ma ye ye mâlik kim se le rin ce lep 

ola rak Ru me li’nin bel li böl ge le rin den can lı 

ko yun te min edip bun la rı İs tan bul pi ya sa-

sın da ki ka sap la ra sat ma yü küm lü lü ğü nün 

adıy dı. 1590’ lar dan son ra de ği şen eko no-

mik şart lar çer çe ve sin de bu yü küm lü lük 

be del ola rak il ti zam yo luy la ye ri ne ge ti ril-

me ye baş lan dı. XVII ve XVI II. yüz yıl lar da 

şeh rin et ih ti ya cı nı ko yun emi ni ve ka sap-

ba şı or ga ni ze edi yor du. 1783-1857 yıl la rı 

ara sın da on da lık ağ nam sis te mi ne ge çil di, 

ar dın dan ko yun lar pi ya sa dan te min edil-

me yo lu na gi dil di.

Ce lep ke şan sis te mi nin or ta ya çı kış ta-

ri hi ke sin ola rak tes bit edi le me mek te dir. 

Ro bert An heg ger ve Ha lil İnal cık ta ra fın-

dan XV. yüz yı lın son la rı na ve Fâtih Sul tan 

Meh med dev ri ne ta rih len di ri len ta rih siz 

bir bel ge de Sid re kap si böl ge sin de ki ma-

den ci le rin ce lep lik ten mu af tu tul du ğu 

Araş tır ma lar Ens ti tü sü Ktp. [Nu ak şot], nr. 
79, 2291). 4. Ve sî le tü’s-sa£âde fî neş ri 

mâ te ²am me ne’ş-şe hâ de (fî £il mi’t-tev-
¼îd). 1168’ de (1755) ya zı lan aka ide da ir 

man zum bir eser dir (yaz ma la rı: Ebûti-
limît Şeyh Sîdiyâ Ktp., nr. 80/18, 83/7; 
İn sanî Bi lim ler Ens ti tü sü Yaz ma lar Ktp. 
[Nia mey / Ni jer], nr. 1341; Mo ri tan ya İl-
mî Araş tır ma lar Ens ti tü sü Ktp., nr. 401, 
903, 1137, 1235, 1355, 1729, 2877, 3011; 
Tin bük tü Ah med Bâbâ Ktp., nr. 345, 401, 
5587). Ay rı ca ese rin yaz ma ha lin de bir çok 

şer hi mev cut tur. 5. Teb½ıra tü’l-e×hân fî 

nü ke ti’l-me£ânî ve’l-beyân. Kazvînî’ nin 

Tel Åî ½u’l-Miftâ¼’ının man zum ha le ge ti-

ril miş şek li olup Na¾mü’t-TelÅî½ fi’l-be-

yân adıy la da bi li nir (yaz ma la rı: Mo ri tan ya 
İlmî Araş tır ma lar Ens ti tü sü Ktp., nr. 609, 
1760, 2535; Ebûti limît Şeyh Sîdiyâ Ktp., 
nr. 3/10). Mü el lif ese ri ne e¹-ªur re £alâ 

Teb½ıra ti’l-e×hân adıy la bir hâşi ye yaz-

mış tır (Mo ri tan ya İlmî Araş tır ma lar Ens-
ti tü sü Ktp., nr. 3255). 6. İr şâ dü’½-½ı ³år 

ve şü ×û rü’n-nuŠ Šâr. Na hiv il mi ne gi riş 

ma hi ye tin de ki bu eser Sül le mü’¹-¹âlibîn 

ilâ šavâ£idi’n-na¼ viy yîn adıy la da bi lin-

mek le bir lik te Mu šad di me na¼viy ye is-

miy le meş hur ol muş tur (Mo ri tan ya İlmî 
Araş tır ma lar Ens ti tü sü Ktp., nr. 603, 3330; 
Ebûti limît Şeyh Sîdiyâ Ktp., nr. 3/9). Eser 

ba sıl mış tır (bas kı ye ri ve ta ri hi yok). 7. 

Tu¼ fe tü’l-mu¼aššıš fî ¼al li müş kilâti’l-

man ¹ıš (Mo ri tan ya İl mî Araş tır ma lar 
Ens ti tü sü Ktp., nr. 713, 3325; Ebûti limît 
Şeyh Sî di yâ Ktp., nr. 58/3). Ce kenî’ nin el-

MuÅ ta ½ar fi’l-man ¹ıš, el-Mu ¹av vel fî 

£il mi’l-man¹ıš ve el-Æa vâ£i dü’l-fıšhiy ye 

ad lı eser le rin den de söz edil mek te dir (Dü-
re rü’l-u½ûl, neş re de nin gi ri şi, s. 17).
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eş-Şâfi ye ad lı 105 be yit lik Râßiy ye’si ka-

bi le si ne men sup ki şi ler ce ba zı dinî tö ren-

ler de hâlâ okun mak ta dır (yaz ma nüs ha-
sı; Tin bük tü Ah med Bâbâ Ktp., nr. 355). 
Ebûti limît Şeyh Sîdiyâ Kü tüp ha ne si’nde 

“Æa½îde tü Mü hâ câti’l-MuÅtâr b. Bûnâ li-

Mevlûd b. A¼ med el-Cevâd” ad lı, kelâm 

ko nu sun da bir mü na za ra yı içe ren ka si de si 

(nr. 80/16) ile lu gaz içe rik li bir ka si de si (nr. 
14/5), ta sav vuf içe rik li iki ka si de si (Secû 
[Se gou] Ma li Millî Ktp., Tin bük tü Ah med 
Bâbâ Ktp., nr. 5136), aynı kütüphanede 

bir mer si ye si (nr. 7641) ve baş lık sız bir 

ka si de si de (İn sanî Bi lim ler Ens ti tü sü 
Yaz ma lar Ktp. [Niamey / Ni jer], nr. 1348) 
bu lun mak ta dır.

1. el-Câmi£ bey ne’t-Teshîl ve’l-ƒu-

lâ ½a el-mâni£ mi ne’l-¼aşv ve’l-Åa½â½a. 

Mü el li fin en ta nın mış ese ri olup bu ra da 

İbn Mâlik et-Tâî’nin Arap gra me ri ne da ir 

et-Tes hîl’iy le (Teshîlü’l-fevâßid ve tek mî-
lü’l-mašå½ıd) el-ƒulâ½a’sı nı (el-El fiy ye) 
bir leş tir me yi amaç la mış, ilâve et ti ği yak-

la şık 1400 be yit ve şevâhid le el-El fiy ye’-

ye açık la yı cı yo rum lar ge tir miş, onu da ha 

an la şı lır kıl mış tır. Bu ilâve be yit ler ori ji-

na lin de kır mı zı mü rek kep le ya zıl dı ğı için 

eser “el-İ¼ mirâr” adıy la da ta nın mış tır. 

el-Câmi£, ya zıl dı ğı ta rih ten iti ba ren da-

ha ön ce na hiv il min de el-El fiy ye ve şerh-

le ri nin oku tul du ğu Mo ri tan ya’da or ta ve 

yük sek se vi ye de ki med re se ler de ders 

ki ta bı ola rak ka bul gör müş, ez ber len miş 

ve şerh le ri ya pıl mış tır. Gü nü müz de ço ğu 

yaz ma ha lin de on iki şer hi bi lin mek te dir 

(Dü re rü’l-u½ûl, neş re de nin gi ri şi, s. 6-7). 
Ese rin mü el lif ta ra fın dan ya pı lan e¹-ªur-

re ad lı bir hâşi ye si de var dır. Ah med b. 

Mu ham med el-Ya‘k†bî, Tašrîbü ªur re-

ti İbn Bû nâ ve İ¼mirârih £alâ El fiy ye ti 

İbn Mâ lik baş lık lı bir eser yaz mış tır (Bey-
zâ 2006). el-Câmi£ ilk de fa 1313 (1896) 

yı lın da Ka hi re’de ba sıl mış tır. Ay rı ca El-

fiy ye tü İbn Mâ lik ma£a İ¼mirâri İbn 

Bûnâ eş-Şin š¢ ¹î adıy la ya yım lan dı ğı gi bi 

(Nu ak şot 2003), Ab dul lah b. Mu ham med 

b. Ab dul lah b. Fa k¢h ta ra fın dan Kitâbü’l-

İ¼mirâr el-câmi£ bey ne’t-Teshîl ve’l-

ƒu lâ ½a adıy la da ya yım lan mış tır (Mek ke 
2003). 2. Dü re rü’l-u½ûl. Fı kıh usu lü ne 

da ir 428 be yit lik bir eser olup Mâlikî usul 

ki tap la rı ile el-Mü½ ta½ fâ (Gaz zâ lî) ve el-

Ma¼sûl’den (Fah red din er-Râzî) ya rar-

la nı la rak ha zır lan mış, ese ri Mu ham med 

b. Sîdî Mu ham med Mevlây ya yım la mış tır 

(bk. bibl.). 3. Meb la ³u’l-meß mûl £alâ 

ša vâ£i di’l-u½ûl. Tâ ced din es-Süb kî’ nin 

Cem£u’l-ce vâ mi£ ad lı fı kıh usu lü ne da-

ir ese ri nin 1500 be yit ha lin de naz ma çe-

kil miş şek li dir (yaz ma la rı: Mo ri tan ya İlmî 
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Ce lep ler ko yun la rı ye rel ka dı ta ra fın dan 

be lir len miş narh üze rin den sa tın alır lardı. 

Ay rı ca ken di ara la rın da be lir le dik le ri sü-

rü cü ye de üc re ti ni pe şin ola rak öder ler di. 

Ka dı la rın tes bit et ti ği nar hın ko yun üre ti-

ci le ri ve tüc car lar ta ra fın dan dü şük bu lun-

ma sı za man za man ce lep le re ko yun sat-

ma ma yö nün de bir eği lim do ğu ru yor du. 

Ce lep le rin ve ya sü rü cü le rin ge tir dik le-

ri ko yun la rın sa yı sı İs tan bul ka dı sı ya hut 

muh te sib ta ra fın dan ce lep ke şan def te-

rin den kon trol edi lir di. Yi ne ka dı ve muh-

te si bin yar dı mı ile bir salhâne de ke si mi 

sağ la nır ve narh üze rin den ka sap la ra sa-

tı şı ger çek leş ti ri lir di. An cak ko yun la rın bir 

kıs mı nın ka sap la ra can lı ola rak sa tıl dı ğı da 

gö rül mek te dir. Özel lik le ko yu nun az bu-

lun du ğu bir dö nem olan kış ay la rın da ko-

yun la rın bir kıs mı Ru me li’de İp sa la, Vi ze, 

Sa ray, Çor lu, Ter kos, Ve li me şe kış lak la rı ile 

Ana do lu ta ra fın da ki kış lak lar da bek le ti lir-

di. Ko yun la rın ta ma mı nın sa tı şı nı ger çek-

leş ti ren ce lep ve ya sü rü cü ye ka dı ya hut 

muh te sib ta ra fın dan so rum lu luk la rı nı ye-

ri ne ge tir di ği ne da ir bir hüc cet ve ri lir di. 

XV. yüz yıl son la rın da ce lep le rin, ko yun la rı 

İs tan bul’a tes li min de ki iş lem ler den ka dı 

ve muh te sib so rum lu iken XVI. yüz yıl da 

ko yun la rın kon tro lü, ka sap la ra tes li mi ve 

şe hir de den ge li bi çim de da ğı tıl ma sı ko yun 

emi ni nin yet ki si al tın day dı. Mer kezî ida re, 

ko yun la rın to par lan ma sın dan İs tan bul’da 

pi ya sa ya sü rül me si ne ka dar ki bü tün sü-

reç le ri, bu ara da ak sa ma la rı dik kat le ta-

kip et mek te ve taş ra da ye rel yö ne ti ciler, 

İs tan bul’da da ka dı, ko yun emi ni ve muh-

te sib eliy le sis te min kon tro lü nü sağ la-

mak tay dı. Bu na rağ men çe şit li ak saklık lar 

mey da na ge li yor du. Ce lep ler ba zan da ha 

az ko yun ge ti ri yor ve bu du rum da en kı sa 

za man da ek sik le ri ni gi der me le ri ken di le-

rin den is te ni yor du. Ce lep le rin ba zı la rı ise 

ko yun la rı ken di böl ge le rin den de ğil İs tan-

bul’a ko yun ge ti ren tüc car dan yol da sa tın 

ala bi li yor du. Bir kıs mı da ko yun la rı baş ka 

şe hir ve ka sa ba lar da sa tı şa su na bi li yor du. 

Ko yun la rın İs tan bul’a ge ti ril me si işi 

dört dö ne me ay rıl mış tı. Bun lar ba-

har, De li or man (Di va ne or man), kır can ve 

müzâya ka mev sim le ri dir. Bu dö nem ler 

ko yun la rın ge ti ril di ği böl ge ler ve mev-

sim ler le iliş ki li dir. Ba har dö ne mi ku zu 

ke si mi ne de izin ve ri len 6 Ma yıs’ ta (rûz-ı 
hı zır) baş lar ve yaz mev si mi ne ka dar de-

vam eder di. De li or man ad lı ikin ci dö nem 

yaz mev si mi ni kap sa mak ta olup bu mev-

sim de De li or man böl ge si ni de içi ne alan 

bir coğ raf ya dan ko yun ge ti ri lir di. Kır can 

dö ne mi son ba har dö ne mi ni içi ne alı yor du. 

Müzâya ka dev ri ise ar tık ko yun sa yı sı nın 

ki şi ler de ara nan ilk şart var lık lı ol mak tı. 

Zi ra her yıl be lir li sa yı da hay va nın te min 

edi lip bun la rın İs tan bul’a sev ki bü yük ser-

ma ye ge rek ti ri yor du. Böy le bir zen gin lik 

ya nın da, bu ser ve tin fa iz ci lik gi bi gay ri 

meşrû yol lar dan ka za nıl mış ve ya dev let 

ta ra fın dan ve ri len baş ka hiz met le rin ye ri-

ne ge ti ril me miş ol ma sı gi bi du rum lar da 

ce lep ola rak se çil me de et ki li olur du. Zi ra 

ser ve ti ni meşrû ol ma yan yol lar la ya pan lar 

bu şe kil de ağır bir maddî kül fet al tı na so-

ku la rak bir ba kı ma ce za lan dı rıl mış olu yor-

du. Fi nan sal imkânlar ya nın da hay van cı lık-

tan an la yan ve ya ko yun ye tiş ti ri ci si olan 

kim se le rin se çil me si ter cih edil mek le bir-

lik te bu du rum ikin ci de re ce de önem ta şı-

yan bir hu sus olup ön ce lik li şart ser ma ye 

sa hi bi ol mak tı. Ce lep le rin se çi min de en 

az 100.000 ak çe ser ma ye şar tı aran mak-

tay dı, XVI. yüz yıl da bu ka dar ser ma ye ye 

sa hip kim se le rin her yıl 150-200 ko yun ge-

tir me zo run lu lu ğu var dı. Ser ma ye dar la rın 

İs tan bul’da ka sap lık la gö rev len di ril me si 

de söz ko nu suy du, an cak ka sap ola cak 

ki şi ler için as ga ri ser ma ye şar tı 200.000 

ak çe ye çı kı yor du. Hat ta ka sap ola rak ya-

zıl ma sı ön gö rü len, fa kat 200.000 ak çe den 

da ha az ser ma ye ye sa hip ol du ğu an la şı-

lan lar doğ ru dan ce lep ya zıl mak tay dı. Su-

ba şı, voy vo da, si pa hi, der bend ci, ma den ci, 

kö mür cü, kü re ci, yü rük, voy nuk, eş kin ci, 

mü sel lem, çel tik çi, ulak çı, men zil ci gi bi 

gö rev li ler le sul tan va kıf la rı ve Ha re meyn 

ev ka fı na ait top rak lar da otu ran aha li ce-

lep ola rak ya zıl maz dı. Ce lep ya zı lan lar di-

ğer tekâlîf-i ör fiy ye ve avârız ver gi le rin den 

mu af tu tu lur du. Bun la rın ce lep lik ten kur-

tul mak için üzer le ri ne baş ka bir ver gi mü-

kel le fi ye ti al ma la rı na da izin ve ril mez di. 

Ce lep ler ge tir mek le yü küm lü ol duk la rı 

ko yun la rı be lir le nen za man da İs tan bul’a 

ulaş tır mak zo run day dı. Böy le ce İs tan-

bul’da sü rek li bi çim de ye ter li mik tar da 

ko yun bu lun du rul ma sı he def len mek tey-

di. Bu iş te ye rel ka dı lar dev re ye gi ri yor du. 

İs tan bul’dan yol la nan bir hü küm le ko yun-

la rın sev ket me vak ti nin gel di ği bil di ri lir ve 

ha zır lan ma sı em re di lir di. Ce lep ler şah sen 

ve ya bir grup ha lin de ko yun la rı top la ya-

rak yi ne şah sen ve ya iç le rin den seç tik le ri 

gü ve ni lir bir ce lep le (sü rü cü) bun la rı İs-

tan bul’a nak le der ler di. Bu iş lem sı ra sın da 

her bir ce le bin te min et ti ği ko yun sa yı sı nı 

gös te ren ve üç kop ya dan olu şan bir irsâli-

ye def te ri çı ka rı lır dı. Bu def ter ler den bi ri 

ye rel ka dı da ka lır, bi ri İs tan bul’da ko yun 

emi ni ne tes lim edil mek üze re ge len ça vu-

şa ve ri lir, di ğer kop ya ise yol da kon trol ve 

sa yım ama cıy la sü rü yü İs tan bul’a gö tü ren 

nâib ve ya sü rü cü nün elin de bu lu nur du. 

be lir til mek te dir. Ce lep ke şan sis te mi ne 

atıf ya pan en er ken ta rih li bu bel ge den 

ha re ket le uy gu la ma nın Fâtih dö ne min de 

baş la dı ğı söy le ne bi lir. Ay rı ca 1501 ta rihli 

II. Ba ye zid dev ri ne ait İs tan bul İh ti sab 

Ka nunnâme si’nde ce lep ke şan sis te mi-

nin açık lan mış ol ma sı uy gu la ma nın bu 

ta rih ten ön ce ye gi den bir geç mi şi bu-

lun du ğu na de lil oluş tu rur. Ce lep ke şan 

sis te mi sa de ce Ru me li ke si min de Pa şa, 

Vi ze, Ge li bo lu, Çir men, Si lis tre, Niğ bo lu, 

Sof ya, Kös ten dil, Üs küp, Selânik ve Tır ha-

la san cak la rın da uy gu lan dı. Ana do lu eya-

let le rin de ise bu uy gu la ma ya gi dil me di. 

Ru me li’nin ter cih edil me sin de en önem li 

et ken, yo ğun ko yun ye tiş ti ri ci li ği ya pıl ma-

sı ya nın da hay van la rın İs tan bul’a nak li nin 

da ha ko lay ol ma sıy dı. 1580-1583 ara sın-

da ki ka yıt la ra gö re Ru me li’de sağ, sol ve 

or ta ko lu üze rin de mev cut top lam 101 

ka za nın yet miş al tı sın da top lam 20.770 

ya zı lı ce lep bu lun mak tay dı ve bun lar İs-

tan bul’a yıl da 651.109 ko yun ge tir mek le 

yü küm lüy dü. 1565’ te ce lep ba şı na dü şen 

or ta la ma ko yun sa yı sı el li iken 1589’da bu 

sa yı yir mi be şe ka dar düş tü. Ay nı dö nem 

ara lı ğın da ce lep sa yı sın da ve ge ti ri len ko-

yun sa yı sın da bir ar tış gö rül me mek te dir.

Kla sik dö nem de İs tan bul’un et ih ti ya cı-

nın te mi nin den ko yun emi ni so rum lu idi. 

Ko yun emi ni, ye ter li sa yı da ko yun ge ti ril-

me di ği za man lar da ce lep tah ri ri nin ye-

ni len me si ni di va na ar ze der ve di van dan 

çı kan bir ka rar la ka za la ra ça vuş ve mü-

ba şir ler gön de ri lip ce lep tef ti şi ve ya zı mı 

ger çek leş ti ri lir di. Ce lep tah ri ri, köy ve ka-

za lar da ça vuş ve mübâşir ler le ye rel ka dı-

nın da bu lun du ğu bir he yet te ce lep lik için 

ge rek li şart la rı ta şı yan kim se le rin be lir len-

me si, bun la rın ser ma ye le ri ne gö re sev-

ket mek zo run da ol duk la rı ko yun sa yı sı nın 

tes bi ti ve def te re kay de dil me siy le olur du. 

Tah rir sı ra sın da ön ce ölüm, iflâs, ye ri ni 

ter ket me, güç ye ti re me me gi bi bir se bep-

ten ötü rü ce lep lik va zi fe sin den dü şü rül-

me si ge re ken ler tes bit edi lir ve ka lan lar 

es ki ce lep ke şan def te ri ne kay de di lir di, 

ar dın dan ek si len ce lep le rin ye ri ne ko yun 

mik ta rı nı ta mam la ya cak sa yı da ki şi ye ni 

ce lep ke şan def te ri ne ya zı la rak def ter le-

rin bi rer sûre ti İs tan bul’a gön de ri lir di. İs-

tan bul’da bu def ter ler in ce le nip ce lep li ğe 

uy gun gö rü len ki şi ler se çi lir ve ye ni bir 

def ter mer kez ta ra fın dan onay lan dık tan 

son ra il gi li ka dı lı ğa yol la nır dı. Tah rir sı ra-

sın da ken di ni müf lis, öl müş ya hut baş ka 

bir gö rev al mış gi bi gös te re rek ce lep lik 

hiz me tin den kaç mak is te yen kim se le rin 

du ru mu nun de net len me si ye rel ka dı la rın 

so rum lu lu ğun day dı. Ce lep ola rak se çi len 
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bes le me si ne izin ve ril mek tey di. XVI II ve XIX. 

yüz yıl lar da tüc car ce lep le rin ge tir dik le ri ko-

yun lar için mer kezî ida re, ko yu nun tü rü ne 

ve mik ta rı na gö re bir narh be lir le ye rek ko-

yun la rın sa tı şı nı dü zen le mek is ti yor du. An-

cak bu narh tüc car ce lep ler ta ra fın dan ka bul 

edil me di ğin de kar şı lık lı pa zar lık la fi yat be lir-

le ne bi li yor du. Bu du rum et fi yat la rı nın gi-

de rek yük sel me si ne se bep olu yor du. 1835-

1850 yıl la rı ara sın da tüc car celepleri n Ana-

do lu ve Ru me li’den İs tan bul’a ge tir dik le ri 

ko yun sa yı sı 250.000’den faz la idi. Ce lep le rin 

İs tan bul’a da ha faz la ko yun ge tir me le ri için 

za man za man ver gi ko lay lık la rı sağ lan mış, 

hat ta ba zı du rum lar da narh uy gu la ma sı as-

kı ya alın mış, ce lep ler le ka sap lar ara sın da ki 

ih tilâfla rın gi de ril me si ne ça lı şıl mış tır. 1877-

1878 Os man lı-Rus ve Bal kan sa vaş la rı gi bi 

ia şe ba kı mın dan sı kın tı lı dö nem ler de ise ih-

tikâr yo luy la da ha faz la ka zanç te min et mek 

is te yen ce lep le rin bu gi ri şim le ri ni ön le yi ci ek 

ted bir le re de baş vu rul muş tur.
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ÿM. Sa it Türk han

An cak bun lar işin üs te sin den ge le me yin ce 

bu de fa baş ka bir grup, dev let için da ha 

dü şük fi yat tan yıl lık 200.000 ko yun te min 

ede bi le ce ği ni be lir te rek işe ta lip ol du. 

1595’te Ta tar pa za rı ka za sı nın ce lep ke-

şan be de li, İs tan bul ka sap la rın dan bi ri nin 

de or tak ol du ğu dört hı ris ti yan tüc ca ra 

330.000 ak çe ye il ti za ma ve ril di. Ce lep le rin 

ko yun ba şı na 20 ak çe be del öde me si ge-

re ki yor du. Yük se len fi yat lar ya nın da ar tan 

sü rü cü ma li yet le ri de dü şü nül dü ğün de 20 

ak çe ol duk ça mâkul bir fi yat ola rak gö rül-

dü ve be del uy gu la ma sı gi de rek yay gın laş-

tı. Zi ra 1594’te ce lep ler sa de ce sü rü cü le-

re ko yun ba şı na 12-20 ak çe öde mek tey di. 

XVII. yüz yı lın ba şın dan iti ba ren ko yun ba-

şı na alı nan be del ön ce 30, son ra 43 ak çe ye 

çık tı, ar dın dan 48 ak çe de sa bit len di.

Be del top la ma ya baş lan dık tan son ra 

es ki si gi bi ce lep tah ri ri ye ri ne ge rek ti ği 

za man lar da ka za la ra dü şen ko yun sa yı la-

rı nı ka za la rın za man la de ği şen nü fu su na 

gö re ye ni len me si yo lu na gi dil di. Yer leşim 

bi ri mi ne bağ lı ola rak be del top la ma XVIII . 

yüz yıl da da sür dü. Bu be del ge li ri nin bir 

kıs mı Ye ni çe ri Oca ğı’nın et ih ti ya cı için 

ocak lık şek lin de ye ni çe ri ağa sı, ko yun emi-

ni, mat bah-ı âmi re emi ni, ka sap ba şı gi bi 

ia şe den so rum lu gö rev li le re ak ta rıldı. Be-

de li il ti zam ola rak top la yan kim se ler ge-

nel lik le hay van ti ca re ti ya pan ce lep ler olup 

top la dık la rı be del kar şı lı ğında yi ne be lir li 

sa yı da ko yu nu İs tan bul’a sev ket mek le 

yü küm lü tu tul du. 1660 yı lı büt çesi için de 

ce lep ke şan be de lin den ye ni çe ri mey da-

nı ve Sa ray-ı Âmi re ka sap la rı na top lam 

5.202.000 ak çe öde me ya pıl dı. 1770 yı lı 

ce lep ke şan be de li 7.511.376 akçe ve bu-

nun ya nın da mat bah-ı âmi re ku zu baha-

sı, Es ki Sa ray, İbrâhim Pa şa Sa ra yı, Gala-

ta Sa ra yı, Ye ni çe ri Oca ğı ve gılmânân-ı 

bahçe-i hâssa için yıl lık top lam 120.500 

adet ko yu nun tes lim edil me si kar şı lı ğın da 

il ti zam ola rak ko yun emi ni nin uh de sin dey-

di. 1691-1750 ara sı alt mış yıl lık dö ne me 

ait mer kezî ha zi ne ge lir le ri için de be del-i 

ağnâm ce lep keşân ge lir le ri or ta la ma 11 

mil yon ak çe se vi ye sin de sey ret ti. Be del-i 

ağnâm-ı ce lep keşân ver gi si Tan zi mat’tan 

son ra di ğer ver gi le re ek le nip kal dı rıl dı.

Yü küm lü lü ğün be del ola rak top lan ma-

ya baş lan ma sı nın ar dın dan da Ana do lu ve 

Ru me li’de ki tüc car ce lep ler den ko yun sa tın 

alın ma ya de vam edil di. Ce lep le rin ge tir dik-

le ri ko yun la rı, müzâya ka za man la rın da ve 

ka sap ba şı nın ta le bi doğ rul tu sun da tek rar 

İs tan bul’a ge tir me ta ah hü düy le İs tan bul 

ile Edir ne ara sın da ki Vi ze, Is tran ca, Sa ray, 

Düz da ğı, Ter kos’ta; Ana do lu ta ra fın da ise 

Üs kü dar, Kar tal ve Geb ze’de ki kış lak lar da 

azal dı ğı son bahar so nu ve kış mev si miy di. 

Bu dö nem ve böl ge le re da ya lı ko yun te mi-

ni ne, celep ke şan sis te mi nin be del ola rak 

top lan ma ya baş la ma sın dan son ra 1783 

yı lın da on da lık ağ nam uy gu la ma sı na ge-

çi lin ce ye ka dar, ka sap ba şı nın gö rev len dir-

di ği sa yı cı lar ta ra fın dan ya pı lan mübâya-

ada da ay nı şe kil de ria yet edil miş tir.

1580’ler den son ra enf las yo na bağ lı ola-

rak ko yun fi yat la rı nın ka za lar da yük sel-

me si ne kar şı lık dev let za man za man mîrî 

narh be lir le yip ce lep le rin da ha mâkul fi-

yat lar dan ko yun al ma la rı nı sağ la ma ya ça-

lış tıy sa da bu uy gu la ma çok ba şa rı lı ol ma-

dı ve pi ya sa da spe kü la tif fa ali yet ler art tı. 

İs tan bul’da ko yun fi yat la rı nın ve ko yun 

eti nar hı nın ce lep ler için dü şük kal ma sı, 

ar tan sü rü cü ve na kil ma li yet le ri İs tan-

bul’a ko yun gön de ril me si işi ni zor laş tır dı 

ve iflâsla ra yol aç tı. Bu du rum İs tan bul’a 

doğ ru ko yun akı şın da bü yük ak sa ma la rı 

be ra be rin de ge tir di. Ce lep le rin İs tan bul’a 

ye te ri ka dar ko yun sev ket me me si dev le-

tin ce lep le re ta nı dı ğı avârız mu afi ye ti nin 

pey der pey kal dı rıl ma sı na yol aç tı. 1581’de 

ka dı la ra gön de ri len emir le ce lep ler den iki 

yıl lık avârız ver gi si ta lep edil di. An cak bu 

ta le bin ce lep ke şan ko yun la rı için bedel 

ola rak an la şıl ma ma sı, sa de ce ko yun te-

min ede me yen ce lep le rin avârız ver gi si 

mu afi yet le ri nin kal dı rıl ma sı ve avârız ta le-

bi ola rak de ğer len di ril me si ge rek ti ği vur-

gu lan dı. 1591 yı lın dan iti ba ren dev letin 

ko yun sev ket me yen ce lep ler den ka lan 

ko yun la rı nı ge tir me le ri ni is te di ği, hiç bir 

şe kil de ge ti re me yen ler den be del al ma ya 

baş la dı ğı gö rül mek te dir.

1594 ve 1595 yıl la rı na ait ka yıt lar ce-

lep ke şan ko yu nu ve be de li top la ma da ar-

tık bü yük zor luk lar ya şan dı ğı nı gös te rir. 

1595’ te Gü mül ci ne ka za sın dan gel me si 

ge re ken 13.644 ce lep ko yu nu gel me mişti; 

bun la rın da sa de ce 7000’i için be del top la-

na bil miş ti. Hiç be del top la na ma yan baş ka 

ka za lar da mev cut tu. Baş ta be del sa de ce 

ko yun ve re me yen ce lep ler den alınır ken 

za man la tam be del uy gu la ma sı na ge çil di. 

Böy le ce da ha ön ce aynî bir ver giden zi ya-

de yal nız be lir li kim se le rin yıl da bir de fa 

ye ri ne ge tir mek zo run da ol dukları avârız 

ne vin den bir yü küm lü lük olan celep lik 

maktû usul le ko yun ba şı na be lir le nen sa-

bit bir ver gi ye dö nüş tü; “be del-i ağnâm-ı 

ce lep keşân” adıy la bü tün ka za hal kı na 

teş mil edi len bir avârız tü rü ver gi ha li ne 

gel di.

Be del uy gu la ma sı nın ilk aşa ma la rın da 

ba zı İs tan bul ka sap la rı ile ko yun tüc car-

la rı sü rü cü ola rak ce lep ler den ko yun ve ya 

be de li ni top la ma yı uh de le ri ne al mış lar dı. 




