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18. YÜZYIL OSMANLISINDA KOCABAŞILIK: GÖREV İÇİN 
ARANAN NİTELİKLER VE KURUMSAL İLİŞKİ BİÇİMİ 

 

Filiz YAŞAR* 

 

ÖZET 

Osmanlı imparatorluğunun toplumsal yapıdaki önemli 

düzenlemelerinden biri olan Millet sistemi, klasik İslam hukukundaki 

zimmet anlayışının Osmanlı'ya uyarlanmasıyla ortaya çıkmış olan ve 

farklı kültürel grupların bir arada ve barış içinde yaşamalarına imkân 

tanıyan bir yapılanmaydı. Osmanlı her millet grubuna bir millet başı 
atayarak onları kendi sistemine kazandırmıştı. Böylece, hem onların 

süregelen düzenlerinin ve geleneksel yapılarının korunmasını sağlamış 

hem de devlet olarak bu farklı grupları denetim altında tutmayı 

başarmıştı. Milletbaşılar, gayrimüslim cemaatlerde cemaatin iç 

işlerinden sorumlu liderlerdi ve toplumun her katmanına yayılmışlardı. 

Rum Ortodoks Hristiyanlar'da bu yapıdaki en yetkili kişi Fener Rum 
Patriğiydi. Bunu bir piramit olarak kabul edersek piramidin en altında 

"kocabaşı" denilen liderler bulunuyordu. Kocabaşılar, millet sisteminin 

taşra örgütlenmelerinde önemli konumdaydı. Çünkü bunlar, bu 

sistemin, en küçük yerleşim birimlerinde dahi uygulanabilmiş olmasını 

sağlayan kişilerdi. 

Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden elde edilen 
belgelerden hareketle, Kocabaşılık görevini yerine getiren kişilerde 

aranan nitelikleri ve bu kişilerin kurumsal ilişki biçimleri 

değerlendirilmiştir. Arşiv kaynaklarına dayalı değerlendirmelerle 

şekillenmiş olan tarihsel yöntem kullanılmıştır. Arşiv belgelerinden elde 

edilen veriler analiz edilmiş sonrasında bu analizler, mevcut literatür ile 
birlikte değerlendirilerek, bulgular elde edilmiştir. Daha sonra bulgular, 

sebep-sonuç ilişkisine dayalı analitik bir sorgulamadan geçirilerek 

kurguya dönüştürülüp yazıya aktarılmıştır. Bu inceleme 18. Yüzyıl ile 

sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın iki temel problematiği vardır: birincisi, 

Kocabaşılar tıpkı milletbaşılar gibi ruhani liderler miydi?, ikinci 

problematik ise bunlar, kilise teşkilatı aracılığıyla mı cemaatini idare 
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ediyordu? Osmanlı Arşivine ait belgeler bu iki sorunsal etrafında 
incelenmiştir. Bu çerçevede belgelerdeki verilerden kocabaşıların ortak 

noktaları belirlenip temel özellikleri 3 kategoride toplanmıştır. Buna göre 

kocabaşı:  

1. Sosyal statü açısından; muteberler arasından belirlenmiş 

cemaat temsilcisiydi 

2.Yetkinlik açısından; görev ve sorumlulukları taşıyabilecek 
kapasitede bir muhataptı. 

3. Yetki açısından; Osmanlı kanun ve kurallarına tabi bir görev 

adamıydı. 

Bunun için öncelikle belgelerdeki verilerden kocabaşılık 

görevindeki kişilerin sahip oldukları özellikler tespit edildi. Sonrasında 
bu özelliklerden yola çıkarak onların ruhani liderler olup olmadığı 

örneklerle tartışıldı. Bu tespitlerin ardından onların kurumsal ilişki 

biçimleri analiz edildi. Belgelerdeki örneklerden, kurumsal ilişkinin 

devletle yürütülmüş olduğu, kilise teşkilatı ile aktif bir ilişkinin 

bulunmadığı anlaşılmıştır.  

Bu değerlendirmeler sonucunda onların "ruhani lider" kimliklerinin 
"kocabaşılık" vasfı içinde önplanda olmadığı tespit edildi. Belgelerdeki 

veriler çerçevesinde kurumsal ilişkileri incelendiğinde ise kilise 

teşkilatından bağımsız bir yapılarının olduğu ortaya konmuştur. Bu 

bakımdan bunların daha seküler bir yapı içerisinde olduğu söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kocabaşı, gayrimüslim, Millet sistemi, 
Osmanlı toplumu, rum Ortodoks 

 

OTTOMAN KOCABASIS IN THE 18TH CENTURY:  THE 
CHARACTERISTIC FEATURE AND INSTITUTIONAL 

RELATIONSHIP 

 

ABSTRACT 

The Millet system, an Ottoman adaptation of the Islamic zimmet 

system in the Ottoman social structure, was one of the important 

organizations allowing different cultural groups to live together in peace 
The Ottomans assigned a leader for each group in order to make them 

compatible with the general system. Thus, they had the chance to 

preserve their tradition, religion, language and the other cultural 

structures, on the other hand state managed to control these different 

groups in care of the leader assigned by the government. The community 
leaders were the spiritual leaders who were responsible for the 

community's internal affairs, and they managed their congregation in a 

hierarchical organization by forming their own subordinates. In Orthodox 

Christians, at the bottom of this hierarchy was a leader called "kocabaşı". 

Kocabasis were important for the local organization of the Millet system. 

In this study, the determinants of Kocabaşis' characteristic features 
and institutional relationship were evaluated from the documents 

obtained from the Prime Ministry Ottoman Archives. Historical method 

has been used in this study. The data obtained from archival documents 
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were analyzed, evaluated together with the existing literature, and then 
findings were obtained. Afterwards, the data found were passed through 

an analytical questionnaire based on the cause and effect relation then 

edited and was transferred into the text.. This review is limited to the 

18th century. There are two basic problems of the study: first, whether 

Kocabasi leaders were spiritual leaders, just like the milletbasis or not? 

and secondly, whether they were administering the community through 
the church organization or not ? Documents belonging to the Ottoman 

Archives were examined around these two problems. In this frame, the 

common points of the Kocabasis were determined from the documents 

and classified into 3 categories. So the Kocabasis were: 

1. In terms of social status; the respected representative of the 
community  

 2. In terms of competence; interlocutor of the state by bearing the 

responsibility of the duty given by government. 

3. In terms of authority; A man of duty subject to Ottoman laws 

and rules. with these terms their defining characteristics have been 

identified. Later it is argued whether these were spiritual leaders or not, 
and it became clear that it is hard to call them spiritual leaders as they 

were in a more secular structure. When institutional relations were 

examined, it was revealed that they had independent structures from the 

church organization. 

 

STRUCTURED ABSTRACT 

Introduction 

In this study Kocabasis who were one of the smallest 
representatives of the Millet system, was discussed. The millet system was 

a unique practice in Ottoman based on dhimma status in Islamic law. 

This system had an important role in the church organizations in the 
Ottoman region and formation of the today's society of Ottoman 

geography, especially the Balkan geography.  

In this study, the characteristic features and the dimensions of 

the institutional relations of the Kocabasis, in the 18th century were 

evaluated. The main problem of this study is what were the 
characteristic features of the Kocabasis and what institutional 

relations they had. For this, various documents in the Turkish Republic 

Prime Ministry Ottoman archives were examined. Within the scope of this 

research documents were limited to the 18th century. The aim of the 

study is to analyze the function of the Ottoman millet system in the light 

of the characteristic features and the institutional relations of Kocabasis. 
For this purpose, evaluations were carried out on the structure and 

internal functioning of the millet system by making analyzes on the scale 

of the Kocabasis. Historical method based on cause-effect relationship 

was used in the study through the archive documents. The data obtained 

from archival documents were analyzed and evaluated, then obtained 
data were evaluated by blending with the existing literature, and the 

findings obtained from this synthesis were converted into fiction through 

text. 
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Having united different cultures on three continents under its 
control, the Ottoman Empire was able to make live different groups of 

people together in a system of social reconciliation. One of the factors 

that provided this social compromise was the "millet system".. With a 

general description; It can be said that the millet system was a form of 

social organization developed by blending Islamic methods with local 

traditions. The Ottomans limited the authority over society to affairs such 
as administration, security, finance, and military service, and assigned 

the other tasks such as education, communication, social security, 

justice, population, religious affairs to communities. The communities 

were classified into four groups: Muslims, Greek Orthodox, Armenian 

Orthodox and Jews. They were represented and administered through 
community leaders. Kocabasis were the smallest unit of these 

representatives in the Greek Orthodox community, but at the same time 

they played a key role in implementing the millet system even in the most 

remote areas. 

The basic question of this study is: what were the characteristic 

features of the Kocabasis in the community and how was their 
institutional relationship? This problematic was addressed around two 

fundamental questions. First; "were they spiritual leaders?" and the 

second is; "were they using their authority through the church 

organization?" The answers to these two questions were sought in the 

18th century documents of the Ottoman archives. 

The reason why this study is limited to the 18th century is related 

to institutional structuring of Kocabasis. When we viewed the archival 

data we found out that in the 19th century the kocabasis were put in an 

institutional order. For this reason, we tried to determine whether the 

status change or the beginning of institutionalization was in the 18th 

century. In terms of institutionalization, the sources of the 19th century 
are quite clear about Kocabasis' status. According to the 19th century 

sources (BOA D..CRD.d ... 40030 1247; 40684 1253; A.} MKT.UM.. 357 

80 0000 00 1), It was detected that the position of the kocabasis was 

institutionalized in that century. The kocabasis had official status after 

the provincial arrangements made with the Tanzimat, and also their 
appointments and dismissals were institutionalized. In this sense, it can 

be said that in practice, the kocabasis had an official status with 

Tanzimat. The Tanzimat period was a period when the Ottoman 

bureaucratic structure strengthened. The institutionalization of 

kocabasis is parallel to this. In the documents of the 18th century no 

such details or practices were found regarding their institutionalization. 
No direct record of appointment or dismissal of the kocabasis was found 

in the archival documents of that century. In addition, there is no data 

found in sources such as assignment or survey registers. This shows that 

before Tanzimat period, "kocabasis" did not have an institutional 

identitiy. For this reason, the question of what position the kocabasi had 
in the millet system was analyzed based on the documents regarding 

their duties and responsibilities. Our assessments are derived from 

archival documents that include duties and responsibilities of the 

Kocabasis. 
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Kocabasis' Characteristic Features  

Kocabasis were the local representatives and community leaders 

assigned to the administration of the Greek Orthodox community in the 

millet system.. As the community leaders, they were protecting the 

community organization. In the millet system, the community leaders 

were in a hierarchical structure and there was a patriarch called 
milletbasi at the top of this hierarchy in the Greek Orthodox community.. 

The other administrative leaders in the hierarcy were also called 
milletbasi. Patriarchs were both the spiritual and the administrative 

leaders. So, were the kocabasis, as part of this hierarcy, both the spiritual 

and the administrative leader like the patriarch? In this study, this is the 

baseline problem of what characteristic feature kocabasis had. Were the 

kocabasis who were the administrative leaders at the bottom of the 
hierarchy, were also the spiritual leaders? 

Some of the studies on this subject (Küçük 1999: 210, 214, 1985: 

1010, Ortaylı 1885: 998, Arshi Khan 1999: 230, Mardin 1999: 39, 

Augustinos 1997: 52, Kenanoğlu 2004: 60-67) claim that the milletbasis 

in this hierarchical structure were spiritual leaders and they used their 

authority through the church organization. On this basis, we studied the 
kocabasis and investigated whether they were spiritual leaders who used 

their authority through the church organization. To find the answer, first, 

we can star by determining the characteristics of the kocabasis in terms 

of community leadership. In the documents examined (BOA. C. DH. 

00218 10858 008; AE SMST III 00369 29304 00; BOA. C. DH. 00218 
10858 008; C..HR.. 10 469 1179 M 15 1; C DH  00258 12862 001; C..ZB.. 

8 356 1205 Z 20 1; HAT 00194 09645; HAT 00195 09672; AE SABH I  

00116 07787 001), the common points of the kocabasis were identified. 

According to the documents of Prime Ministry Ottoman Archives, we have 

collected the common characteristics of the kocabasis into the three 

categories: 

1. In terms of social status: The kocabasi was a community 

representative designated from the respected or prominent people. 

2. In terms of competence; The kocabasi was the interlocutor to 

carry out duties and responsibilities.  

3. In terms of authority; Kocabasi was a man of duty subject to 
Ottoman laws and rules 

These three categories contain the basic characteristics of 

kocabasis. None of these features are directly related to being spiritual 

leaders. Therefore, they did not have a condition or necessity that 

required them to be spiritual leaders in order to become kocabaşı. 

In the examination we did, we found that there were clergies among 
the kocabasis (BOA C DH 00258 12862 001, C..ML .. 668 27363 1147 Z 

29 1). It is understandable that the kocabasis could be from the 

clergymen. Because the clergymen were the prominent people in the 

community at that period. In addition, in the conditions of that period, 

those who were literates or had a high level of education were clergymen. 
Therefore, It was not unusual that there were clergy men among 

kocabasis. However, the crucial point to be emphasized here is not their 

spiritual duties but their social status and educational levels.  
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Kocabasis' Institutional relations 

The second problematic in this study is related to the institutional 

relations of the kocabasis. In this context, analyzes were carried out 

around the question of whether or not the duties of the kocabasis were 

carried out through the church organization. First of all, the kocabasi 

was directly responsible for his community. It was his main responsibility 

which is laid down as a condition by the state (BOA, C. .. 582879 1210 S 
29 1). Kocabasis gave the account of their malfeasance or illegal acts 

directly to the state. In the documents we have examined (BOA, C..ML, 

696 28477 1211 R 05 7, C..DH .. 27 1315 1218 Za 10 1-2, AE SMST III 

00285 22949 001, AE SABH I 00324 22091 001), it has not been found 

that the church organization had a role in their punishment or dismissal 
process. The only institution that had the decision in this regard was the 

state governance. The punishment was not done by the ecclesiastical law, 

but the sharia law. We see that the church organization does not have 

any provision on the kocabasis on this regard. 

These practices demonstrate that their leadership or representation 

was uncharacterized through the church organization. In this regard, we 
can say that the kocabasi did not act with or through the church 

organization, and they were directly addressed by the state law regarding 

their leadership, duty or reponsibility? We can see the same outcome not 

only in the case of punishment but also in the opposite case; case of 

success. They were rewarded for a success by the state individually and 
directly (BOA, C..ML .. 757 30825 1217 C 05 1). 504 20483 1212 M 29. 

C. ML 504 20483 1212 M 29; C..ML .. 258 10621 1211 S 07 1; C..ML .. 

468 19035 1210 11 1- 3, C..ML .. 598 24660 1216 §28 1-2; C..ML .. 478 

19468 1204 L 13 1).  

Conclusion  

The millet system, which is a religious and administrative 
organization model that was derived from the dhimmi status of Islamic 

law, was an Ottoman practice based on the principle that some 

authorizations of the state were carried out by state-recognized 

communities. Thanks to this practice, the traditional structures of the 

non-Muslim communities were preserved and their cultural identity 
remained alive during the Ottoman era. With this practice which was 

called the millet or the community system, the Ottoman social 

coexistence was successful for many years. In this system all layers of 

non-Muslim society was centralized with a hierarchical structure. The 

organization in the local area controlled within a vertical hierarchy. 

Representatives in the smallest unit of local organizations in Orthodox 
Greeks were Kocabasis. Even though kocabasi was the smallest unit, it 

was also the largest unit regarding they would be considered as a pyramid 

base. In this respect, these local leaders (kocabasis) held one of the 

strongest part in the millet system. 

It is difficult to say that there was an institutional structure for 
Kocabasis before the 19th century (in the classical periods). Even though 

there was no institutional structure, it is possible to say that kocabasis 

were effective and competent in terms of their duties and responsibilities. 

In this study, the statements concerning the kocabasis characteristics 

features and their institutional relations through the data the data 
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derived from the 18th Century Ottoman archives regarding the Kocabasis 
duties and responsibilities were analyzed.  

The administrative and the spiritual leaderships of milletbasis who 

were at the top of the hierarchy were intertwined. This meant they were 

both administrative and spiritual leaders. In this study, it was questioned 

whether the same situation applied to the local leaders who were at the 

bottom of the hierarchy and how these leaders were networked in an 
institutional way. 

For this reason, firstly it was examined whether or not the 

kocabasis were spiritual leaders as well as being administrative leaders. 

First of all, the common characteristics of the kocabasis were determined 

from the data obtained from the documents and then considering these 
characteristics, it was argued whether they were spiritual leaders or not. 

According to this, the characteristics features of the kocabasis are 

classified into three categories. The first is their social status. In this 

sense they have been found to be "muteber" (respected or prominent), 

educated and to have a voice in their society. The second characteristic 

of the kocabasis is their competence. Kocabasis were competent people 
who could fulfill their duties and responsibilities. Based on this, it has 

been determined that the kocabasi was the representative of their 

community and interlocutor/counterpart of the state, in terms of duties 

and responsibilities. Thirdly, it has been determined that, in terms of 

authority, they were a man of duty who acted within the Ottoman laws 
and rules. It cannot be said that they had unlimited administrative 

authority. Although they had authority on the internal affairs of the 

community, they had boundaries on authority applied by the state. 

These qualities composed the characteristic features of kocabasis 

and there was no role of spiritual leadership for them. Because having 

the religious titles such as the priest, father, monk was not the main 
reason that they became kocabasi. When we look at the other side of the 

medallion, even if they had been clergymen, this situation would not 

change these basic qualities mentioned above. In the classification we 

have made we saw that they were independent from their religious status. 

We have come to the conclusion that the religious statues of the 
kocabasis were not the most fundamental factor in terms of their 

qualities. In this respect, we can say that the spiritual leadership of the 

kocabasis remained in the background.  

In the study, it is clearly understood that they were responsible to 

the government as well as for their community. This made them 

dependent to both sides. It is also important to remember that they were 
officially recognized by the state in terms of their duties and 

responsibilities. All kinds of social and economic affairs of their 

community were carried out by them. On the other hand, the same 

relationship was valid with the state. It is clear that these people, who 

were responsible for both sides, had a dual position as both a community 
representative and a government official. The responsibility they had was 

not related to their religious identity but to the identity of being their 

community representative.  

In addition, they did not share their authority with any other 

institution, and they were conducting their tasks personally without an 

intermediary. In this sense, responsibility was entirely their own. Another 
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important outcome we reached was that they were directly responsible to 
the state without the need for an intermediary institution while they were 

conducting their duties.. 

They were in an institutional relationship with the state in matters 

such as punishment, misconduct, neglect of duty and public order 

issues. They were questioned, punished or rewarded by the state and not 

by any other institution. In conclusion, regarding their spiritual 
leadership and institutional relations, two results were obtained. The first 

is that the leadership of the kocabasis' was not directly related to being a 

spiritual leader. Second, they did not use their authority through the 

church institution. As a result, the kocabasis had a more secular position 

than the patriarch in Istanbul. 

Keywords: Kocabasis, Non-Muslim, Millet System, Ottoman 

society, Greek Orthodox 

 

Giriş: Millet sistemi ve Kocabaşılık 

Bu çalışmada, Osmanlı toplum yapısı içerisinde oldukça önemli bir konu olan Millet 

sisteminin en küçük temsilcilerinden biri olan kocabaşılar ele alınmıştır. Millet sistemi, kaynağı 

İslâm hukukundaki zimmet statüsüne dayalı olan Osmanlı'ya has bir sistemdi. Bu sistemin Osmanlı 

coğrafyasının, özellikle de Balkan coğrafyasının, bugünkü toplumsal yapısının oluşumunda ve Kilise 

teşkilatlanmalarının şekillenmesinde önemli bir rolü vardır.  

Bu incelemede, 18. yüzyılda kocabaşılık görevini yerine getiren kişilerde aranan 

nitelikler ve bu kişilerin kurumsal ilişki biçimleri değerlendirilmiştir1. Bu çalışmanın temel 

problematiği, kocabaşılık görevi için hangi niteliklerin arandığı ve görevin ne tür bir kurumsal 

ilişki çerçevesinde icra edildiğidir. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı 

arşivlerinin çeşitli tasniflerindeki belgeler incelenmiştir. Arşiv belgeleri bu konuya doğrudan yanıt 

vermemektedir. Bu nedenle, belgelerdeki verilerden; öncelikle kocabaşıların görev ve 

sorumluluklarına dair bilgiler saptanmış, sonrasında bu bilgiler analiz edilerek kocabaşıların 

niteliğine ve kurumsal ilişki biçimlerine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Belgeler, bu araştırma 

kapsamında 18. yüzyıl ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın amacı, kocabaşıların niteliğinden ve 

kurumsal ilişki biçimlerinden hareketle Osmanlı Millet sisteminin iç işleyişinin daha iyi 

anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Millet sistemindeki cemaatlerin iç işleyişinin nasıl yürüdüğü tam 

olarak bilinememektedir. Bunu ortaya çıkarmak için cemaat yapısının ayrıntılı olarak 

çözümlenmesine ihtiyaç vardır. Cemaat yapısına ilişkin çözümlemenin temel basamaklarından birini 

cemaat liderleri ölçeğinde yapılacak olan analizler oluşturmaktadır. Bu nedenle bu incelemede 

cemaat liderlerinden biri olan kocabaşılar ele alınmıştır. Çalışmada, arşiv belgeleri ışığında neden-

sonuç ilişkisine dayalı tarihsel yöntem kullanılmıştır. Arşiv belgelerindeki veriler analiz edilerek 

değerlendirilmiş, buradan elde edilen bilgiler mevcut literatür ile harmanlanarak sentezlenmiş ve bu 

sentezden çıkan bulgular kurguya dönüştürülerek yazıya dökülmüştür.  

Osmanlı'nın 600 yüzyıl gibi uzun bir süre ayakta kalmasında siyasi, askeri, ekonomik 

dayanakların yanısıra toplumsal dayanakların da rolü vardı. Çünkü üç kıta üzerindeki farklı kültürleri 

çatısı altında birleştirmiş olan Osmanlı, birbirinden çok farklı halk gruplarını ancak toplumsal 

uzlaşma ile bir arada ve bir düzen içerisinde yaşatmayı başarabileceğinin farkındaydı. Bunu 

                                                 
1 Bu çalışma, TUBİTAK’ın post doktora araştırma desteğiyle Amerika’da Berkeley Üniversitesi’nde yürütülmüş olan 

araştırmadan elde edilen sonuçların bir kısmını içermektedir. Bu çalışmamı yürütmem için bana yardımcı olan Prof. Dr. 

Christine Philliou'ya katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca metnin kurgusu konusundaki görüş ve önerileri için 

Prof. Dr. Efrumiye Ertekin'e çok teşekkür ederim. 
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başarabilmesinin en önemli nedenlerinden biri de toplumsal yapı içinde uygulamış olduğu “Millet 

sistemi”dir. Osmanlı, tebaasını birlik ve dirlik içinde yaşatabilmek amacıyla hukuksal, siyasal, 

toplumsal hatta ekonomik boyutta düzenlemeler yapmıştı. İşte bu düzenlemeler sonucu ortaya çıkan 

yapıya "millet sistemi denir. Millet terimi Arapça "milla" kelimesinden türemiştir. Milla, cemaat 

anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu sisteme cemaat sistemi de denmektedir.  

Bu sistemde her millet salt bir dinî topluluk değil, aynı zamanda idarî bir topluluktu. Devlet, 

toplum üzerindeki yetkilerini yönetim, güvenlik, mâliye ve askerlik gibi konularla sınırlandırmış, 

bunların dışında kalan eğitim, haberleşme, sosyal güvenlik, adalet, nüfus, dinî işler ve vakıf 

hizmetleri gibi işleri cemaatlere bırakmıştı (Eryılmaz,1999:236-237). Böylece Osmanlı devleti, 

egemenliği altına aldığı unsurların geleneksel yapılarını koruyarak kurumlarının işlevselliğini devam 

ettirmişti. Aynı zamanda onların var olan düzenlerini bozmayarak, gönüllerini hoş tutmuş ve bu 

şekilde yönetime karşı muhalefeti yumuşatmaya çalışmıştı (Kurat, 1999: 218). Bu sistem, İslâm 

hukukunun zimmet kavramının Osmanlı adaptasyonu olmuştur. Bürokrasinin bütün nüfusu birbirine 

bağlayan ama bütünleştiremeyen yapısına karşın cemaat sistemi, kendi içinde toplumsal birlikteliği 

sağlıyordu (Todorova, 2000: 74). Her cemaat kapalı bir topluluk oluşturuyordu. Bunlar, devletçe 

tüzel kişilikler olarak tanınmıştı (Adıyeke, 1999: 260). Tabandan tavana tüm birimler cemaat liderleri 

aracılığıyla temsilcisi olduğu toplumun iç işlerinden sorumluydu. Kocabaşılar, Ortodoks Rum 

cemaatinde bu temsilciliklerin en küçük birimiydi ama aynı zamanda millet sistemi uygulamasının 

en ücra kesimlere bile taşınmasında kilit bir rol üstleniyorlardı.  

Bir sosyal yapı olarak, millet sistemi, Halil İnalcık (1991), İlber Ortaylı (1985, 2002, 2004), 

Kemal Karpat (1982),Yavuz Ercan (1999), Bilal Eryılmaz (1996, 1999), Cevdet Küçük (1985, 1994, 

1999), Kemal Çiçek (2003) gibi tarihçilerin ilgisini çekmiş bir alandır. Stanford Shaw (1985), 

Bernard Lewis, Benjamin Braude (1982, 1999), Gerasimos Augustinos (1997),Athanasia 

Anagnostopulo (1999) gibi yabancı araştırmacılar tarafından da merak konusu olmuştur. Bu alandaki 

kapsamlı olarak son çalışmayı Macit Kenanoğlu (2004) yapmıştır. Millet sisteminin net bir tanımını 

yapmak çok zordur. Çünkü sistemin esaslarına ve temel özelliklerine bakıldığında ortak bir çıkış 

noktası bulunamamaktadır. Bu yüzdendir ki sistemin işleyişine ve kategorizasyonuna ve hatta 

tanımına yönelik tarihçiler arasında farklı görüşler mevcuttur. Bu makalenin doğrudan konusu 

olmadığından bu tartışmalara girmeden, sistemin özelliklerine kısaca değinilecektir. 

Bilindiği gibi, Osmanlı’da gayrimüslimler, İslâm hukukundaki zimmet ahdi ile harbî 

statüsünden kurtularak zimmî statüsü ile varlıklarını sürdürmüşlerdi. Klasik İslâm Hukukunda İslâm 

devletinin himayesini kabul eden ve bu nedenle de can ve malları güvence altına alınan zimmîlerin 

kendi dinlerinde kalarak dârül-islâmda yaşamalarına izin verilirdi. İslâmî esaslara göre zimmîlere, 

bağlı oldukları dinî hükümleri uygulayabilme olanağı tanınmaktaydı (Küçük, 1985:1008; Ercan, 

1999: 197-207; Ortaylı, 2004:145; Eryılmaz, t.y: 14-15; Akıncı, 2004: 313; Ünal, 2015: 141-150; 

Günay, 2012: 1875-1891). Buna göre gayrimüslimler sadece dinî ibadetlerinde değil dinî 

örgütlenmelerinde de serbest bırakılmışlardı.  

Genel bir tanımlamayla; Millet sisteminin, İslâmî usullerin yerel geleneklerle harmanlanması 

ile geliştirilmiş bir toplumsal örgütlenme biçimi olduğu söylenebilir. Bu yapılanmayla, toplumsal bir 

uyum yakalanmaya çalışılmıştı. Böylece gayrimüslim cemaatler, egemen olan Müslüman kültür 

içerisinde yok olma tehdidine maruz kalmadan kendi din, dil ve geleneklerini korumuşlardı 

(Stavrianos, 1958: 89 vd; Karpat, 1982: 145-148; Ortaylı, 1985: 997-1002; Kenanoğlu, 2004: 30-56 

Braude, 1999:245-254). Bunun sonucunda; Hıristiyanların çoğunlukta olduğu bölgelerde halk, kendi 

cemaat düzeni içerisinde varlığını sürdürdüğünden, Müslümanlaştırma ya da asimilasyon 

politikalarına maruz kalmamıştı. Bu bakımdan millet sistemi, Balkanlar başta olmak üzere 

gayrimüslim coğrafyalarında uzun süren Osmanlı hâkimiyetinin ve bu hâkimiyet süresince 

buralardaki halkların kimliklerini korumuş olmalarının en büyük nedenlerinden biridir.  
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Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde gayrimüslimlerin vergi işlemleri, hukuki işleyiş, eğitim, 

sonraki yıllarda olacak olan nüfus sayımları ve seçimler pratikte bu yapı (Millet sistemi) aracılığıyla 

yürütülmüştü. Osmanlı, topraklarında yaşayan birbirinden farklı grupları 4 büyük kategoride 

sınıflandırmıştı. Bunlar hiyerarşik olarak; Müslüman milleti, Ortodoks Rum milleti, Ermeni milleti, 

Yahudi milletiydi2. Bunlardan Müslüman milleti egemen sınıfı oluşturuyordu. Zaten devlet sistemi 

İslâm devleti niteliklerini taşıdığından bu sınıfa dair hukuki, idarî, ekonomik ve toplumsal 

düzenlemeler devletin genel yapısı içinde yer almaktaydı ve ayrıca bir düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmamaktaydı. Bu nedenle pratikte millet sistemine dair düzenlemeler gayrimüslim milletleri 

kapsamaktaydı. 

Gayrimüslim unsurlar, Osmanlı egemenliğinde kendilerini millet kategorizasyonundan 

birine dâhil olarak ifade etmekteydi. Kültürel dokularını bu kategoriler içerisindeki dâhili serbestlik 

ve kısmi otonomi ile devam ettirmiş oldukları iddia edilmektedir3. Gayrimüslimlerin sisteme dâhil 

oluşu Osmanlı egemenliğine geçişi ile başlıyordu. Osmanlı, her millete bir milletbaşı atamak 

suretiyle bu gruplar üzerindeki denetimi ve kontrolü sağlıyordu. Milletbaşı, en tepede Ortodoks 

Rumlar için Fener Patriği, Ermeniler için Ermeni Patriği ve Yahudiler için Hahambaşı idi ve bunlar 

İstanbul merkezde bulunurdu. Fakat bunlar da kendi bünyelerinde en küçük yerleşim biriminden en 

büyüğe hiyerarşik olarak milletbaşılarını barındırırdı (Kenanoğlu, 2204: 67). Ortodoks Rum milleti 

içinde yaygın olarak yer alan milletbaşıları kocabaşılardı. Bunlar, köy ve mahallelerden başlamak 

üzere tüm toplumsal katmanlarda yer almaktaydı. 

Osmanlı toplumsal yapısının ana unsurlarından olan cemaat örgütlenmesi, devletin en ücra 

yerleşimlerinde dahi varlık gösteren güçlü bir yapılanma idi. Yapılanmanın gücü; sistemin tüm 

coğrafyaya nüfuz etmiş olmasından kaynaklanıyordu. Kocabaşılar bu anlamda sistemin en küçük 

unsuru olmakla beraber aynı zamanda onun en güçlü yanı idi. Zira millet sisteminin taşradaki en 

küçük birimlerde dahi uygulanıyor olması taşradaki bu kişiler sayesinde mümkün olmaktaydı. 

Kocabaşı terimi, Osmanlı toplumunda belirli bölgelerdeki Hıristiyan tebaanın önde gelen, 

tanınmış, bazı hallerde kendilerine danışılan bir nevi ihtiyar heyetini oluşturan sivil temsilcilerin başı 

durumundaki kimseleri ifade ediyordu (Mert, 2002: 141-142; Mert 1995: 401-407). Klasik dönem 

Osmanlı kaynaklarında bunlar için "Kocabaşı", "reaya vekilleri", "koca", Rumca kaynaklarda ise; 

"demogerontas" (δημογέροντας), "Proestoi" (προεστοί) ya da "Prokritoi" (πρόκριτοι), "kocabasides" 

(Fotopoulou, 1995; chatzes, 1944; Salamines 2010; Papastamatiou, 2009) denirdi. 

Kocabaşı, Hıristiyan cemaat liderleri için kullanılırdı. Yahudi cemaat liderlerine haham ya 

da Rav-ha Kolel denirdi4. Kocabaşı tabiri, bütün Hıristiyan cemaatleri kapsıyorsa da farklı 

                                                 
2 Temelde bu dört unsurdan oluşuyor ise de zaman içerisinde bunlara farklı unsurlar eklenerek çeşitlenmişti. Ermeni 

Katolik Milleti, Protestan Milleti gibi… 
3 Millet sistemini kısmi değil tam otonom bir yapı olarak kabul edenler vardır. Onlara göre bu sistem, kendi kurallarına 

göre işleyen bir mekanizmadır. Millet sistemi, her dinî mezhebin, kendi idarî, cezai, mali bakımından kendi ruhani liderinin 

idaresi altında bulunan bir idarî sistemdir. Örneğin Danişmend, kilisenin kendi kanunlarınagöre idare edildiğini 

söyler.(Danişmend, 1953: 30-31). Aynı şekilde Kemal Karpat, Millet sisteminin, dinî bir sınıflandırma olduğunu ve 

İstanbul'un fethi ile ortaya çıktığını iddia eder (Karpat, 1982: 145-148). Cevdet Küçük ise mahalle ve köylerdeki cemaat 

liderleri halkın temsilcileri aracılığıyla bir otonomi oluştuğunu ve köylerdeki bu otonom idare ile gayrimüslimlerin milli 

varlıklarını korumuş olduklarını söyler (Küçük, 1994: 14). Macit Kenanoğlu bu iddiaya karşı çıkarak dinî liderler 

aracılığıyla oluşturulmuş bir otonomiden söz edilemeyeceğini, onların yetkilerinin devletin belirlediği kurallar ve sınırlara 

göre kullanıldığını, bunların cezai yetkisinin, mültezim veya esnaf kethüdası gibi diğer Osmanlı görevlilerinde olduğu gibi 

asayişi korumak üzere verilmiş olduğunu iddia eder (Kenanoğlu, 2004: 64). Aynı şekilde vergi toplama yetkisi yine devletin 

belirlediği oranda ve devletin belirlediği vergileri toplamaktaydı.  
4 Bunlar çoğunlukla hahamdı fakat halkın ileri gelenlerinden oluştuğu da gözlemlenmektedir (Levy, 1994: 430-434; 

Rodrigue, 1997:48; Braude - Lewis, 1982: 1-36). İstanbul'un fethi öncesinde Edirne Hahambaşısı cemaat başı 

niteliğindeydi. İstanbul'un fethi ile bu görev İstanbul hahambaşısına devredildi. Ancak Yahudilerde Hıristiyan ve 

Müslümanlarda olduğu gibi ruhani hiyerarşi yoktu. Bu nedenle İstanbul hahambaşısı sadece protokolde cemaatinin 

temsilcisi olarak yer alıyordu. İmparatorluğun hahambaşısı olmak gibi bir niteliği olmamıştı (Ortaylı, 1985: 1001). 
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coğrafyalarda farklı isimler kullanıldığı da bilinmektedir. Örneğin Balkanlarda kocabaşı yerine 

"çorbacı" tabiri kullanılırdı(Mert, 2002:141-142). Bu çalışmadaki belgeler topluca 

değerlendirdiğimizde kocabaşı tabirinin Rum Ortodokslar için kullanıldığını görüyoruz  

18. yüzyılda kocabaşılık görevindeki kişilerin niteliklerinin ve kurumsal ilişki 

biçimlerinin tartışıldığı bu çalışmada temel problematiğimiz: "Cemaat lideri olan kocabaşılarda 

görev için aranan nitelikler nelerdi ve bu görevi ne tür bir kurumsal ilişki içinde yürütüyorlardı?" 

sorularıdır. Bu problematiğin iki alt sorusu vardır: Birincisi; "bunlar ruhani liderler miydi? İkincisi 

ise; "bunlar kilise teşkilatı aracılığıyla mı yetkilerini kullanıyorlardı?" Bu soruların yanıtları Osmanlı 

arşivlerindeki 18. yüzyıla ait belgelerde aranmıştır.  

Konunun 18. yüzyıl ile sınırlandırılmasının nedeni kocabaşılığın kurumsal yapılanmasıyla 

ilgilidir. Şöyle ki bu konuda yaptığımız arşiv çalışmalarında, 19. yüzyıla ait kaynaklarda 

kocabaşılığın kurumsal bir zemine oturtulmuş olduğu tespit edilmiştir5. Bu kurumsal yapının 

öncesindeki durumu anlamak için 19. yüzyıl öncesine odaklanılmıştır. Bu nedenle 18. yüzyıl 

incelenerek bahsedilen değişimin ya da kurumsallaşmanın başlangıcının 18. yüzyılda olup olmadığı 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Kurumsallaşma açısından 19. yüzyıl kaynakları oldukça zengindir. 19. 

yüzyıla ait kaynaklarda, kocabaşıların konumunun Tanzimatla yapılan taşra düzenlemeleri 

sonrasında resmi bir statüye kavuştuğuna dair belgeler vardır. 1838 yılına ait Divan-ı Humayun 

Başmuhasebe Kalemine ait defterde, Selanik, Siroz, İpsala, Filibe gibi yerlere kocabaşıların tayin 

edildiği, tıpkı imam, muhtar ve reaya muhbirlerine verildiği gibi kocabaşılara da "mühür" verildiği 

belirtilmektedir6. Bilindiği gibi "mühür" resmiyete işaret eden önemli bir simgedir. Bu anlamda 

Uygulamada kocabaşıların Tanzimatla beraber resmi bir statüye kavuştuğu söylenebilir. Tanzimat 

dönemi, Osmanlı bürokratik yapısının güçlendiği bir dönemdi.7 Kocabaşılığın kurumsallaşması 

bununla paralellik göstermektedir. Resmi statü kazanmaları sonucunda kocabaşılarla ilgili daha 

detaylı kişisel bilgiler de edinmek mümkün olmaktadır. Bu dönemde kocabaşıların tayin defterlerinin 

yanısıra yoklama defterleri de tutulmaya başlanmıştı. Bu defterlerde kocabaşının gelir düzeyi, 

mesleği, fiziksel özellikleri ve hatta ailesi ile ilgili bilgi edinmek mümkün kılınmıştı. 14 Kasım 1837 

tarihli yoklama defterinde Priştine kazasına bağlı Ağriyo köyünden kocabaşı seçilen Matonyo oğlu 

Argiriz'in 68 yaşında, orta düzey gelir (evsât) grubundan bir keşiş olduğu, ortaboylu, aksakallı bir 

görüntüye sahip olduğu şeklinde ayrıntılı bilgilerine ulaşılabilmektedir. 8 Kocabaşı tayini hususunda 

                                                 
Kenanoğlu ise 19. hahambaşının altında hahamların olduğunu ve bunların Hıristiyan cemaat liderleri gibi aralarında dikey 

ilişkinin olduğunu söyler (Kenanoğlu, 2004: 63, 67). Ancak Kenanoğlu, Yahudilerin örgütlenmesinin ve hiyerarşisinin 

kilise teşkilatındaki kadar katı olmadığını ve Ermeni ve Ortodoks reaya gibi tüm Yahudiler üzerinde otorite sahibi ruhani 

bir lidere sahip olmalarının 19. yyda gerçekleşmiş olduğunu iddia ederek (Kenanoğlu, 2004: 63, 67) Ortaylı'yı destekler. 

Yahudiler, Osmanlı'nın yıkılışına kadar Osmanlı tebaası olarak millet sistemi içinde yer almışlardı. Osmanlı sonrasında 

"Türk Yahudiliği" teoremi çerçevesinde Cumhuriyet Türkiyesi'ne adaptasyon sağlamışlardı. Şarika Gedikli Berber, 

Yahudilerin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uyum süreçlerini değerlendirdiği çalışmasında; Osmanlı'da edindiği hakları, yeni 

kurulan Türk Devleti'nde de sürdürme niyetinde olan Yahudilerin bu devlete adaptasyonlarının nasıl olacağını en akılcı bir 

biçimde ortaya koyan kişinin Moiz Kohen olduğunu belirtir (Gedikli Berber, 2012: 1779-1800). 
5 Bu konudaki tespitlerimize aşağıda yer verilmiştir.  
6 "Selanik sancağında kâ’in nefs-i Selanik kazâsıyla muzâfâtından olan nevâhisinde mahallât ve kurânın e’imme ve nasb 

olunan muhtarân re’âyânın müceddeden ve kocabaşılarına mühr-i hakk üzere bundan akdem vârid olan mümzâ defatir 

mûcebince lâzım gelen mühürleri cânib-i darbhâne-i âmiremden müceddeden hakk olarak irsâl kılındığını mübeyyîn nizâm-

ı mahsûs derciyle 10 Za 251 târîhinde emr-i şerîf verildiği mukayyed olup bu makûle zâhir olan mühürlerin mahallinden 

led'el- inhâ müceddeden hakk ve i'tâsı usûl-i amme ve emsâline idüğü ma'lûm olanları buyruldukta emir ve fermân…  

Gurre Ra 256…Siroz kazâsının nefs-i kasabasında kâ’in mahallat ve kurâya e’imme ve nasb olunan muhtarân ve 

kocabaşılara verilmek üzere bundan mukaddem cânib-i darphâne-i âmireden mühürler hakk ve irsâl olunarak nizâmı 

derciyle taraf-ı cerîdeden emr-i şerîf ve nizâmnâmesi verildiği mukâyyid olup bu makûle zâyi’ olan mührün mahallinden 

inhâsı vürûdunda ol vechile Cânib-ı darphâne-i âmireden mücerred mühür hakk ve i’tâsı emsâlindendir15 M 254" (BOA. 

D..CRD.d... 40030 1247. 
7 Tanzimat döneminde değişen bürokratik yapı için bkz. (Findley 1994; Akyıldız 2015; Ortaylı 1974). 
8 14 Kasım 1837 tarihli yoklama defterinde Priştine kazasına bağlı Ağriyo köyünden seçilen Kocabaşısı için şöyle bir kayıt 

vardı: "Kocabaşılık evsât hâne 1 orta boylu aksakallı keşiş Argiriz veled-i Matonyo sînni 68 der karye'i Ağriyo" (BOA. 
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bir başka belgeden ise; uygunsuz hareketleri tespit edildiğinde atamasının tekrarlanmıyor oluşu ve 

hatta Kocabaşılıktan çıkartılma kararı verilebiliyor oluşu tespit edilmiştir.9 Fakat 18. yüzyıla ait 

belgelerde bu tür ayrıntılara ya da uygulamalara daha açık belirtmek gerekirse bu yüzyıla ait arşiv 

belgelerinde kocabaşıların atanmalarına ya da görevlendirmelerine ilişkin doğrudan bir kayıt 

bulunamamıştır. Ayrıca bunlara ait tayin ya da yoklama defteri gibi bir veri kaynağı da 

bulunamamıştır. Bu da Tanzimat öncesinde "kocabaşılık"ın kurumsal bir nitelik kazanmamış 

olduğunu düşündürmektedir.  

Kocabaşıların 18. Yüzyıldaki nitelikleri ve kurumsal ilişkilerine yönelik olan bu çalışmada 

aşağıda sırasıyla;  kocabaşılık görevi için aranan nitelikler ve onların kurumsal ilişki biçimleri 

ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  

I.Kocabaşılık Görevi için aranan Nitelikler 

Osmanlı'da her millet grubunun mali, idârî ve adlî işleri millet grubunun yöneticileri 

tarafından yürütülürdü. Sistemin en tepesinde, İstanbul-merkez'de, Patrik ve hahambaşından oluşan 

milletbaşılar vardı . Bu kişiler, hem idarî hem de ruhani liderlerdi. Bunlar, taşradaki işleyişi, 

kendilerine bağlı temsilciler aracılığıyla sürdürürlerdi. Merkez ve taşradaki bu liderler, milletbaşı 

olarak; vergileri toplamak, kanunları uygulamak, güvenliği sağlamak, gibi pek çok konuda yetki ve 

sorumluluk sahibiydiler10. Literatürde hiyerarşik bir ayrım yapmaksızın bunların hepsine milletbaşı 

denmektedir. Bu kavram karmaşasını ortadan kaldırmak için taşra görevlilerine milletbaşı yerine 

cemaat lideri denebilir. Zira bunlar, milletbaşılara bağlı alt gruplardı ve onlarla eşit seviyede ve eşit 

kurumsallıkta değillerdi. Cemaat liderleri en genel tanımıyla; millet sisteminin yürütülmesi, cemaat 

örgütlenmesinin korunması amacıyla görevlendirilmiş taşra temsilcileri idi. Bu taşra temsilcileri bir 

anlamda patrik ve hahambaşının en küçük temsilcisiydi. Peki bunlar, yani bu taşra temsilcileri, dikey 

hiyerarşinin en tepesindeki milletbaşılar (patrikler ve hahambaşı) gibi hem idarî lider hem de ruhani 

lider miydi? Diğer bir deyişle taşradaki cemaatin başındaki lider, patrik gibi, aynı zamanda ruhani 

bir lider miydi? Bu çalışmada kocabaşıların görevleri için aranan niteliklerin neler olduğu sorusunun 

temelinde de bu yatmaktadır.  

Bu durumun açıklığa kavuşturulması için önce literatür değerlendirmesinin yapılması, 

ardından belgelerde bu sorunun yanıtının aranması uygun olacaktır.  

Cevdet Küçük (1999: 210, 214; 1985: 1010), millet sistemiyle mahalli cemaat örgütlerinin 

korunduğunu, mahalle ve köylerdeki cemaat liderlerinin de halkın temsilcileri olduğunu, ancak bu 

sistemde farklı unsurların aynı mezhep (Ortodoks) ve kilise yönetiminde bulunduğunu söyler. 

Tanzimata kadar ruhban sınıfının cemaat üzerinde güçlü bir yetkiye sahip olduğunu belirtir ve cemaat 

liderlerinin sivil değil din adamı olduklarını iddia eder. İlber Ortaylı (1885: 998) Rum Ortodoks 

patrikhanesinin Osmanlıda daha etkili bir işlevi olduğunu vurguladığı çalışmasında, Osmanlı'nın 

Rum Ortodoksların adlî, idarî, dinî, mali işlerini kendi yerel dinî liderlerinin, metropolitlerin ve 

rahiplerin, kontrolüne bırakmış olduğunu söyler. Cemaatleri azınlık olarak niteleyen Arshi Khan 

(1999: 230) liderlerin devlet karşısında cemaatlerini temsil ettiğini, kiliseye ait kanunlar, vergiler, 

                                                 
D..CRD.d... 40684 1253. Bilindiği gibi Osmanlı iktisadi işleyişinde kimi vergiler gelir düzeyine göre toplanmaktaydı. 

Örneğin Cizye vergisi, gelir düzeyine göre a'lâ (yüksek gelir grubu), evsât (orta gelir grubu) ve ednâ (düşük gelir grubu) 

olarak toplanırdı. Başlangıçta manastırlardaki din adamları cizye vergisinden muaf ise de sonraki yıllarda onlardan da cizye 

vergisi alındığı bilinmektedir. Örneğin, Recep Dündar'ın Kıbrıs Adasındaki cizye uygulamalarının incelendiği çalışmasında 

1642 yılına kadar Kıbrıstaki manastırların cizye tâbi olmadığı halde o tarihten sonra onların da cizye vergisi ödedikleri 

ortaya konmuştur (Dündar, 2016: 60)  
9 Belge tarihsiz olduğu halde içeriği itibariyle 19. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır ve arşivdeki tasnif de bu doğrultudadır.. 

(BOA. A.}MKT.UM.. 357 80 0000 00 1.  
10 Bu işleri yürütürken devletle sürekli iletişim halindeydiler. Dinî idarecilerin (exilarch veya etnark) 

buyrukları üzerine Osmanlı güvenlik güçleri kurallara ve emirlere uymayanları tutuklardı (Ortaylı, 

2004a:145). 
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dinî ve sosyal hizmetlerle ilgilendiğini belirtir. Doğrudan taşradaki cemaat liderlerini tanımlamasa 

da Şerif Mardin (1999:39) de onları ruhani liderlik ile karakterize etmiştir11. Gerasimos Augustinos 

(1997: 52) konuya daha sistematik yaklaşmakla birlikte taşradaki cemaat liderlerinin ruhani liderler 

arasından geldiği görüşünde olanlardandır12. Macit Kenanoğlu, (2004: 59-60) bir nevi iltizam sistemi 

diye tarif ettiği millet sisteminde, Osmanlı, gayrimüslim dinî grupları idare etmek için ruhani reislerin 

dinî yetkilerini ve kilise teşkilatını kullanarak cemaatin kendi idârî ve adlî sisteminin var olan düzene 

uyumlu hale getirildiğini idddia eder. Kenanoğlu (2004: 67), cemaat liderleri arasında dikey ve yatay 

hiyerarşi olduğunu belirtirken bu liderleri merkezden taşraya hiyerarşik olarak şöyle sıralamıştır: 

Patrik -> metropolit -> piskopos -> papas-> keşiş. Bu sıralamaya bakıldığında taşradaki liderlerin 

aynı zamanda ruhani liderler olduğu görülmektedir. Fakat kocabaşılar bu sıralama içine dâhil 

edilmemiştir. Oysa kocabaşılar da millet sisteminin taşradaki temsilcilerinden biriydi.  

Literatürdeki bu tanımlamalar, taşradaki cemaat liderlerinin aynı zamanda ruhani liderler 

olduğu yönündedir. Tam bu noktada sorunsalımız devreye girmektedir. Yani,  kocabaşılar iddia 

edildiği gibi kilise teşkilatı aracılığıyla yetkilerini kullanan ruhani liderler miydi? Osmanlı 

belgelerindeki veriler analitik bir sorgulamaya tabi tutulduğunda bu konuda tatmin edici bilgiler elde 

etmek mümkündür. 

Belgeler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda kocabaşıların nitelikleri sosyal statü, 

yetkinlik ve yetki açısından üç kategoride toplanmıştır:  

1. Sosyal statü açısından kocabaşı görevindeki kişilerin nitelikleri 

Kocabaşılık için aranan niteliklerin başında sosyal statü açısından sahip oldukları konum 

gelir. Buna göre bunlar, cemaatinin "önde gelen, söz sahibi diğer bir deyişle de muteber" kişileriydi. 

Bununla bağlantılı olarak bunlar, temsilci niteliğinde kişilerdi. Bu nedenle sosyal statü açısından 

bunların "muteber kimselerden" yani toplumun önde gelen söz sahibi kişileri arasından belirlenmiş 

cemaat temsilcileri oldukları söylenebilir. 

İncelenen belgelerde, kocabaşıların hem devlet nezdinde hem de halk nezdinde ileri gelen 

kişiler olduğu tespit edilmektedir. Her iki taraf için de saygınlıkları vardı. 1789 tarihinde Mora valisi 

ve Gördos naibi tarafından, bölgelerindeki asayişin sağlanması hususunda alınmış olan tedbirleri 

belirtmek üzere, merkeze gönderilmiş olan bir yazıda "re‘aya vekilleri olan kocabaşılar ve söz 

sahipleri" (BOA. C. DH. 00218 10858 008.) şeklindeki ifadeden bunların kendi bölgelerinin söz 

sahibi kişileri arasında olduğu anlaşılmaktadır. 1770 tarihli, Akdeniz'deki adalardaki: "… metropolid 

ve piskopos ve despod ve diyako ve cezîre kocabaşıları ve cezîrede olan sefaîn ve kayık reîsleri ve 

söz sahipleri ve bâ cem'ihim sâkin olan ahâlilerine hitâben…" gönderilen belgede de kocabaşıların 

"söz sahibi" kesimlerden biri olduğu ifade edilmiştir (BOA. AE SMST III 00369 29304 001). 

Bu, söz sahibi kişiler cemaatinin temsilcisi idi ve bu vasıfla cemaati adına görev 

yapmaktaydı.  Cemaatini ilgilendiren çok çeşitli mevzularda onların temsilcisi bir anlamda da 

sözcüsü olarak görev yapmaktaydılar. Örneğin Atina'daki Fransız Konsolosu ile ilgili bir 

anlaşmazlıkta bizzat devreye girdiklerini görüyoruz. 1765 yılına ait, Atina Kadısının imzasını taşıyan 

hüccette; Fransız Konsolosu olarak atanan Gasparı'nin birtakım asılsız iftiralar üzerine memuriyeti 

tasdik olmamıştı. Bu durumda, kocabaşıların şehrin ileri gelenleri olarak kadıya müracaat edip bu 

                                                 
11Ş. Mardin, Osmanlı klasik siteminde merkezin göz yumduğu yerelcilik sistemi olduğunu söylerken millet sistemine vurgu 

yapmaktaydı: "İmparatorluk genişledikçe Osmanlılar karşılaştıkları yeni toplumsal kurumlarla, yerel törelere yasallık 

tanıyarak ve etnik, dinsel ve bölgesel özelliklere yönelik ve merkezsel olmayan bir uzlaşma sistemini pekiştirerek başettiler. 

Gevşek bağların işe yaradığını gördüklerinde daha kapsamlı bir bütünleştirmeye girişmediler. Bu yarı-özerk gruplar 

arasında kendi din liderleri tarafından denetlenen gayrimüslim toplulukları sayabiliriz. Böylece daha genel ve bütünsel 

anlamda merkez ve çevrenin birbiriyle gevşek bağlar içinde bulunan iki dünya olduğunu söyleyebiliriz." (Mardin, 1999:39). 
12 Augustinos (1997: 52), millet istemi içerisinde dinamik iki tip ilişki tanımlamaktadır. Birincisi; millet liderliği, ikincisi; 

kilise hiyerarşisindeki iç ilişkiler. Ona göre, millet lideri, Ortodoks Hıristiyanlar arasında birçok etnik-dilsel grubu idare 

etmekteydi. Kilise hiyerarşisi içerisindeki ruhani liderleri ile laik bireyler arasında ilişkiler ise ayrı olarak yürümekteydi.  
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sorunu çözmek istediği görülmektedir. Kadıya; Fransız konsolosluğunun şehrin ticari faaliyetleri için 

önem arz ettiğini ayrıca halkın da iktisadi faaliyetlerinin canlı tutulması bakımından bu 

konsolosluğun önemli bir rol oynadığını belirtiyor ve buna dayanarak halkın ve şehrin iktisadi, siyasi 

ve sosyal canlılığının yitirilmemesi bakımından girişimde bulunuyorlardı.13 Bu durumda kocabaşılar, 

halkın temsilcisi vasfıyla hareket ediyorlardı. Bu yönleriyle devletle halk arasında bir köprü niteliği 

taşıdıklarını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ayrıca halkı doğrudan ilgilendiren her türlü idarî, 

ekonomik, sosyal boyutlu olaylarda sorumluluk sahibi oldukları da gözlenebilmektedir.  

Bu durum, kocabaşıların cemaat ile ilişkilerini değerlendirmemizde iki açıdan önem 

taşımaktadır. Birincisi halkın temsilcisi olarak devletle halk arasındaki bağı kuruyor olmalarıdır. 

İkincisi ise halkı doğrudan ilgilendiren bu tür olaylarda kendilerine görev sorumluluğu atfedilmiş 

olduğudur. Bu sorumluluk, onların dinî kimliklerinden ziyade cemaat temsilcisi kimliği ile alakalıdır. 

Zira onların cemaatini ilgilendiren her türlü durumda aktif rol almaları onlara karşı 

sorumluluklarından ileri gelmektedir, dinî vazifeleri dolayısıyla değil. 

2. Yetkinlik açısından kocabaşıların niteliği:  

Kocabaşılar için aranan niteliklerden bir diğeri de onların görevlerindeki yetkinlikleridir. 

Çünkü kocabaşıların sadece toplumun önde gelen kesiminden olmaları yetmez aynı zamanda bu 

görevleri yerine getirebilecek yetkinlikte olmaları beklenirdi. Zira bunların cemaate ve devlete karşı 

ekonomik, idarî ve toplumsal sorumlukları vardı. Onların belirleyici bir diğer özellikleri, bu 

sorumlulukları yerine getirebilecek nitelikte kişiler olmalarıydı. Bundan dolayı devlet cemaat yerine 

bu kişileri muhatab alıyordu. Yukarıda bahsedilen 1789 tarihinde Mora valisi ve Gördos naibi 

tarafından gönderilmiş belgede14 belirtildiği üzere devlet düzeninin sağlanması konusunda 

kocabaşılar ve patrikler önemli bir rol almaktaydı. Düzenin bozulması durumunda önce -cemaat 

içinde söz sahibi olmaları dolayısıyla- bu kesim uyarılarak bunların sadakati temin edilirdi ki böylece 

bunlar da yaşadıkları bölgedeki cemaatleri kontrol edip onların sadakatlerini sağlayabilirlerdi. Bu 

                                                 
13 "…Medîne-i Atina da sâkin ehl-i İslam ve re’âyâ kocabaşılarım bâ cem'ihim meclis-i şer'e gelip her birleri şöyle takrîri 

[yırtık] Medîne-i mezkûre limanı bahren girdap bir mahall olmakla müste'min bazergân sefînelerinden Françaludan gayrı 

tâ’ifenin geldiği nâdir ve şazz-ı makule [yırtık] âmed şod eden müste’min tâ’ifesinin dâhi umûr ve husûslarını ru’yet ve 

temşît için mütekaddimden bâ berât-ı şerîf Françaludan birer [yırtık] nasb olunagelip gerek ahali ve gerek bazergân emniyet 

üzere kâr-ı kesblerine meşgûl ve her vechile Françaludan bir konsolosun lüzûmu var [yırtık] bundan akdem helâk olan 

konsolosun yerine yine Françaludan bir konsolos muktezî olduğuna binâen ber mûceb-i şurût ahidnâme-i hümâyûn an 

[yırtık] Françaludan olan Gaspari nâm müste'mine konsolosluk için Françe padişahı tarafından patente verilip ve devlet-i 

'aliyye ebediyyü'd-devâmdan istid’â eylediği berât-ı âlişân sudûruna tevkîf etmekle ancak bazı kimesneler icrâ-yı arz birle 

mesfûr Gaspari için müste’min değildir re’âyâ oğludur deyu hilâf-ı inhâ hafiyyeten eyledikleri ihbârları mûceb-i nefsaniyet 

olup mesfûr gaspari an asl françalıdan ve müste’min oğlu müste'min ve kendi halinde olduğundan başka mesfûr her vechile 

konsolosluk uhdesinden gelmeye kâdir idüğünü her birerleri 'alâ tariki'ş-şehâde ihbâr ve Medîne-i mezkûrede kadîmi 

olageldiği üzere Françe konsoloslarının iktizâsı olmakla vech-i kadîmi üzere mesfûr Gaspari nâm müste'min yedine 

konsolosluk berâtı ihsan buyrulmak bâbında i’lâm ediver deyu ilhâm ve iltimâs etmeleriyle evvelki vâki' haldir bir iltimâs 

paye-i serîr-i a’lâya i’lâm olundu bâkî emir hazret-i men-lehü’l-emrindir hurrire fî yevmi'l-hamis 'aşer min şehr-i 

muharremü'l-harâm li sene tis'a ve sebayn ve miete ve elf El-abd ed dâ'i li devletü aliyyetü’l-Osmâniyye şerîf Osman el-

mütevelli halef bî Medîne-i Atina.." (BOA. C..HR.. 10 469 1179 M 15 1) 
14 "… re’âyânın vücûhla himâyet ve siyânetleri mahsûsuna bezl ve say' tam [Boş] ve re’âyâ vekilleri olan kocabaşılar ve 

söz sahiplerine …[silik] vechile nazar-ı dikkat ile ikdâm olunarak salâbet-i İslâmiye ve muhabbet-i saltanat-ı senîyye 

şurûtuna riâyet ederek telif-i …[silik] ihtimam kılınmağın cümle söz sahipleri nezd-i bendenize hazır oldukları halde bu 

vechile tertîbi mukaddemât nâsih ve bent olunmuştur ki sefer-i sâbıkta bazı 'âkil re’âyânın tahrîklerine binâen irtikâb 

eyledikleri harekat-ı gayrı merziyeye binâen kendi kesbleri olarak ne vechile seyf-i kahr-ı saltanatı seniyye ile te'dîb 

olundukları cümlesinin ma’lûmları olup önüne ibret-i azîmeye re’âyâdan bir miktar gafîllerin tahrîk ve fesadları sebep 

olmuştur el-hâletü hazihi re’âyâ patriklerinin ve kocabaşıların ve sâ’ir re’âyânın hizmeti ubûdiyette derkâr olan sarrafât ve 

istikametleri malûmumuz olup ancak her bir tâ’ifenin içlerinde âkil ve gâfil bulunduğu ma’lûmdur binâenaleyh her bir kazâ 

ahâlisi beyninde ve bazı kendini bilmez şekâvet tavrında olanların ıslah-ı halleri sadâkat ve istikâmetleri zâhir olan 

kocabaşılar ve söz sahiplerinden matlûb olmakla cümlesi bi-l ittifak birbirlerini beyinlerinde küfelâya rabt ve ol vechile 

bazı hevâ-yı re’âyâyı bend ü zabt eylemek üzere bu husûsun rûiyet ve tanzîmi cümlesinden matlûb olduğu güzelce tefhîm 

ve her biri sâkin oldukları kazâlar taraflarına irsâl olunmuştur…" (BOA.C. DH. 00218 10858 008). 
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anlamda kocabaşıların, devlet nezdindeki konumunun muteber kimseler olmalarının yanısıra görev 

ve sorumlulukları yerine getirebilecek kimselerden oldukları söylenebilir. Ancak bunların devlete 

karşı sorumlu olmalarının yanısıra cemaatleri adına da sorumluluk taşıdıkları görülmektedir.  

Bu anlamda, kocabaşıların cemaatin işleriyle ilgilenebilecek kişilerden seçildiği aşikardır. 

Bu nedenle bunların seçilmesinde onların sorumluluk taşıyabilecek ve kendisinden beklenen 

görevleri yerine getirebilecek yetkinlikte olmalarının belirleyici bir kriter olduğunu düşünmek yanlış 

olmaz. Devletin kocabaşılardan beklentisi de bu doğrultuda oluyordu. Zira bu görevi yerine 

getirebilecek sorumluluktaki kişileri muhatap alıyordu.  

3. Yetki açısından kocabaşıların niteliği: 

Son olarak, kocabaşının yetki bakımından sahip olduğu nitelikler tespit edilmiştir. 

Kocabaşıların sahip olduğu yetkiler; cemaat içinde ve devlet merciinde olmak üzer iki şekildeydi. 

Bu yetkiler dolayısıyla hem cemaatinde hem de devlet nezdinde "görevli" statüsünde oldukları 

söylenebilir. Bunlar, Osmanlı kanunlarına uymak şartıyla, cemaatinin içişlerinden sorumlu kişilerdi. 

Ancak görevli olduğu konularda yetkileri sınırsız değildi. Yetkileri herşeyden önce Osmanlı 

kanunları ile sınırlıydı. Zira bir kocabaşının cemaat içi meselelerde, kanunların ötesinde bir inisiyatifi 

veya yetkisi yoktu. Örneğin, millet sistemi içerisinde gayrimüslimlere tanınan ibadet serbestiyetine 

rağmen yeni ibadethane yapılması yasaktı, yeniden inşası ise devlet başkanının iznine tabiydi15. Bu 

durum zimmet anlayışında da sabitti. 1785 yılında Edirne sâbık bostancıbaşısının merkeze 

gönderdiği bir yazıda; Keşan kasabasının çeşitli köylerinde kocabaşıların müceddeden kilise inşa 

ettikleri tespit edilmişti. Durum derhal incelemeye alınmıştı (BOA. AE SABH I  00116 07787 001). 

Zimmet statüsünde mevcut ibadethanelerde ibadet etmek serbestti ancak müceddeden inşasına ancak 

padişah onayı ile izin verilirdi. Bu nedenle kocabaşıların bu konudaki teşebbüsü kanuna aykırı 

olduğundan konuya devlet tarafından müdahale edilmişti. Cemaat içi ibadet serbestti ancak yeni 

ibadethane inşası veya yeniden yapımı serbest değildi. Bu nedenle de devlet, bu kocabaşılara 

müdahale etmişti. Çünkü kocabaşılar, her ne kadar cemaatinin iç işlerini yürütmekle görevli ise de 

öncelikle Osmanlı kanunlarına tabiydi.  

Cemaati adına ibadet serbestiyeti içinde dahi olsa kanunların üzerinde inisiyatif kullanmaları 

mümkün değildi. Benzer bir örnek de içki satışı ve ruhsatı konusunda yaşanmıştı. 1790 yılında 

Mudanya naibine ve kazadaki diğer görevlilere gönderilen bir hükümde kocabaşının meyhaneleri 

açtırıp içki satışına izin verdiği tespit edilince gözaltına alınıp hakkında soruşturma başlatılmıştı 

(BOA. C..ZB.. 8 356 1205 Z 20 1 ). Soruşturma sonrasında kocabaşı suçlu bulunup 

cezalandırılmıştı16. Bilindiği gibi Osmanlıdaki Hıristiyanlar içki içebiliyorlardı. Ancak satışını 

                                                 
15 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Ercan, 1983: 1138-1149; 1990: 117-125; 2001: 173-250; Bozkurt, 1996: 14-26; 

Eryılmaz, 1996: 44-58; Soykan, 1999:176-187; Kenanoğlu, 2004: 281-373; Akgündüz, 2008: 58-69) 
16 Ma’rifet-i şer' ve mûmâ-ileyh ma’rifetiyle mesfûrun emvâl ve eşyası temhîr ve kendisi dersaâdete irsâl olunduğunu 

nâtık Mudanya nâ’ibinin vârid olan i’lâmının mefhûmu bâ fermân-ı âlî şerh verildi 6 R 205 

Mudanya kazâsı nâ’ibine ve dergâh-ı mu'allam gediklilerinden peksimetler tabhına me'mûriyetle hâlâ Bursa canibinde 

olan Seyyid İsmail zîde mecdihuya hüküm ki  

Mudanya re’âyâsı kocabaşıları olan Cebrail nâm zimminin reyiyle bize izin verdiler diyerek re’âyâ makûlesi evâmir-i 

akide-i şahânem ile memnû olan Mudanyada mevcûd mikreleri Şevvalin gurresinden bir bir küşâda mücâseret eyledikleri 

ve hatta 10 kıtadan mütecâviz sefaîne mugâyir rızâ-yı hamr ve örf-i tahmil ve ada cânibine irsâl olunduğundan sen ki 

gedikli-i mûmâ-ileyhsin me'mûr tabhı olduğunun peksimeti tahmîl ve irsâl edecek ve iskele-i mezbûrede sefaîn 

bulunduğundan umûr-ı mühimmenin ta’tîline bâdi olduğu tarafından der-’aliyyeme vârid olan tahrîratında inhâ ve mevlana 

mûmâ-ileyhin ilâmında dâhi te’yîd ve iş'âr olunmakla fî mâbâ'd [...] olan hamr ve örf ve emsâli peksimetin satılmaması ve 

sefaîne tahmîlen mahall-ı saîreye nakl ve fürûht ettirilmemesi husûsu men'-i küllî ile men' ve def' olunmuş sen ki gedikli-i 

mûmâ-ileyhsin kocabaşı-yı mesfûrun ol vechile hilâf-ı rızâ hareketine binâen ma’rifetinle mesfûrun der-’aliyyeme ihzârı 

ve emvâl ve eşyasının cânib-i mîri için ma’rifet-i şer'le zabt ve temhîr ve keyfiyeti der-’aliyyeme ilâm ve inhâya müsâra’at 

eylemeyi fermânım olmağın imdi bu mâkule bey' ve şırası ve kayıklara tahml ile mahâll-i âhereye nakl ve evâmir-i 'aliyye-

i akide-i şahnemle memnû olan hamr ve müskîrâtın bey' ve şırasına mugâyir-i evâmir-i 'aliyyem kayıklara tahmîl ile mahâl-

i ahereye nakline ruhsât ve cevâz gösterenlerin beher hâl-i muktezâ-yı naîbleri icrâsıyla emsâlleri ihâfe ve terhîb olunmak 
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kanunlarla belirlenmiş sınırlar dâhilinde yapıyorlardı. Belgeden anlaşıldığı üzere kocabaşının 

kapatılmış olan mekânların açılmasına ve içki satışına ruhsat verdiği ihbarı üzerine, kocabaşı 

yakalanarak hapsedilmiş ve mallarına el konulmuştu. Böylece kocabaşıların cemaat düzeni içinde 

istediği gibi hareket etmediği, bu konuda bir serbestiyet içinde olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak 

burada şunu hemen belirtmek gerekir ki içki konusu sadece cemaati değil aynı zaman kamu düzenini 

ilgilendiren bir mevzuuydu. Bu nedenle bu konuda sıkı bir tedbir alınmış olduğu gözlenmektedir. 

Çünkü Kocabaşı düzeni sağlamakla mükellef biriydi. Buna muhalefet ettiğinde cezalandırılması da 

kaçınılmazdı. Sadece kamu düzenine aykırı konularda değil, güvenlik sorunlarında da aynı durum 

söz konusuydu. Üstelik güvenliğin sağlanmasına yardımcı olması gereken biri olarak kocabaşının, 

buna aykırı davranması kaçınılmaz olarak cezalandırılırdı. Nitekim Manastır kocabaşılarının 

karıştığı bir olayda kocabaşılar ile ilgili tahkikat yapılmış ve olay Rumeli divanında görüşülerek 

gerekli cezai işlemin yapılmasına karar verilmişti (BOA. C DH 00258 12862 001). Bu tür hukuki 

sorunlarda cemaat mahkemesinde değil şer'i mahkemede yargılanıyorlardı. Zira Osmanlı'da cemaat 

hukuku kişi, aile ve miras hukuku ile sınırlıydı, ceza ve kamu davaları şer'i mahkemede görülürdü. 

Fakat en üst hukuki merci olarak Osmanlı hukukuna tâbi idiler17. Ayrıca gayrimüslimlerin 

Osmanlı'da cemaat mahkemelerinin yanısıra kadı mahkemelerini de kullandıkları bilinmektedir 

(Çiçek, 2003: 33).  

Kocabaşına verilen yetkiler yönetsel bir imtiyaz yaratmıyordu. Sadece cemaatinin muteber 

kişisi olması dolayısıyla cemaatini temsil ediyor ve iç işleriyle ilgileniyordu. Bu durumun ona yetki 

donanımlı bir resmi statü verdiğini söylemek güçtür. Bunların taşradaki cemaat liderleri olduklarını 

söylemek daha doğru olacaktır. Çünkü yaşadığı bölgede yerel bir yönetici veyahut da bir otorite 

olmasına müsaade edilmezdi. Benzeri bir durum söz konusu olduğunda doğrudan devlet müdahalesi 

ile karşılaşırdı. Zira Mora'daki Bergos çiftlikleri reayasını kendisine itaate zorlayan Yanni 

Diyakopulo ve İstasi adlı kocabaşılar cezalandırılarak Benefşe (Monemvasia) kalesinde kalebend 

edilmişlerdi.18 Devlet onlara bu tür bir yetki vermiyor ve onların bölgelerinde bir otorite olmasına 

müsaade etmiyordu. 

Bu tespitlerden hareketle, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgelerindeki verilere göre, 

kocabaşıların, cemaatinin söz sahibi diğer bir deyişle "muteber" kişilerinden seçilmiş temsilciler 

                                                 
mukteziyâttan olmakla sen ki mevlâna gedikli mûmâ-ileyhsin kocabaşı-yi merkûmun ber vech-i meşrûh inhâ olunduğu 

üzere mugâyir rızâ-yı harekete cesaret eylediğine binâen ma’rifetiniz ile âhz ve der-’aliyyeme ihzâr ve irsâle müsâra’at ve 

mülk olduğu emvâl ve eşyası dâhi ma’rifet-i şer'le cânib-i mîrî icin zabt ve temhîr ve keyfiyeti seri’ân der aliyeme arz ve 

ilâma mübâderet ve sermu' hilâfından nâşi müba'adet eylemeniz bâbında evâsıt Ra 205 târîhinde rikâb-ı müstetâb divân-ı 

hümâyûn tarafından emr-i âlî sâdır olduğu mukayyeddir 9 Ca 205. (BOA. HAT 00194 09645). " Bunu koparasız buna 

böyle gadr sevdasında olanlar te'dîb olunmak iktizâ eder zirâ vakit fırsattır deyu bu günâ re’âyâya te'addî etmelerine rızam 

yoktur …" (BOA. HAT 00195 09672). 
17 Gayrimüslim din adamlarının ceza davalarına mahalli mahkemeler değil Divan-ı Hümâyun bakardı (Ünal, 2015, 141-

150; Akıncı, 2004: 313; Kenanoğlu, 2004: 218; Üçok ve Mumcu, 1983: 330). Ruhani liderler dışındaki gayrimüslim ceza 

davaları mahalli mahkemelerde, hukuk davaları ise cemaat mahkemelerinde görülürdü. İslâmın hukunun uyguladığı din ve 

vicdan hürriyeti gereği hukuki uyuşmazlıkların çözümü kendi mahkemelerine bırakılmıştı. 1917 tarihli Hukuk-ı Aile 

Kararnamesi ile gayrimüslimlerin hukuki statüsü koruma altına alınmıştı. Cemaat mahkemelerinin ahval-i şahsiye 

davalarına bakmasına son verilmiş tüm davalar şeriye mahkemelerine verilmişti. Ruhani liderlerin ve batılı devletlerin 

itirazı sonucu 1,5 sene sonra bu kararname yürürlükten kaldırılmıştı. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. (Ünal, 2015, 141-

150, 424; Üçok ve Mumcu, 1983, 330). 
18 "Takrîri mûcibince mesfûrân Benefşe kal’asına kal’a-bend olunup fermân-ı âlî sâdır oldukça ıtlâk olunmaları içün 17 B 

95 

Evkâf-ı humâyûn husûs-ı hilâfet-penâhî mülhakâtından Mora cezîresinde vâki' Bergos çiftlikleri re’âyâlarının 

kocabaşılarından Yani Diyakopulo ve İstasi Vilayeni nam iki nefer müfsidler kendi hallerinde olmayıp re’âyâyı tahrîk ve 

zabıtlarına âdem-i itaât üzere ifâ-yı fesâd ile me’lûfen eşirrâdan olduklarını ve maktûl Lâlâ İbrâhîm ünvanına müstenid 

olup ihtilâl-i vâkf-ı şerîfe tasaddîden hâlî olmayacaklarını ve ıslâh-ı nefis oluncaya dek bir mahâlle nefy ve icla olunmalarını 

hâlâ taraf-ı vâkf-ı hümâyûndan bâ-fermân-ı âlî çiftlikât-ı mezkûre zâbiti olan Hasan kulları ve re’âyâ bâcem'ihim başka 

başka tahrîratıyla inhâ ve te'dîblerin istid'â etmeleriyle mâlum-ı devletleri buyruldukta tevcihle idare-i 'aliyye buyrulur ise 

devletlü inâyetlü sultânım hazretlerinindir" (BOA. AE.SABH.I. 00014.07682.001). 
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olduğunu, devlet tarafından kedilerine atfedilen yetki ve sorumlulukları yerine getirebilecek 

yetkinlikte kişiler olduklarını ve yetkilerini kullanırken Osmanlı kanunları ve kuralları çerçevesinde 

hareket ettiklerini söyleyebiliriz.  

Yukarıda ayrıntılarıyla ele alınan üç kategori kocabaşılık görevi için aranan temel özellikleri 

içermektedir. Bu özelliklerin hiçbiri de ruhani lider olmalarıyla doğrudan ilgili değildi. Dolayısıyla 

onların ruhani lider olmalarını şart koşan ya da gerekli kılan bir durum söz konusu değildi. Peki 

bunlar ruhani liderler arasından mı seçiliyordu? Yaptığımız incelemede kocabaşıların, arasında din 

adamlarının olduklarını tespit edebiliyoruz. Bölgedeki asayişi bozan kocabaşıların cezalandırılması 

hususunda Manastır kadısı ve mütesellimine gönderilen fermanda: adı geçen 7 kocabaşıdan ikisi 

papazdı. (BOA. C DH 00258 12862 001). Mayıs 1735 tarihli bir belgede Nakşa, Para, Santorin ve 

tevabi adalardaki kocabaşların hepsinin papaz olduğunu görüyoruz (BOA. C..ML.. 668 27363 1147 

Z 29 1). Sakız adasının 18. yüzyıla ait cemaat defterlerinde de kocabaşıların çoğunun din adamı 

olduğu tespit edilmiştir19. . Diğer kocabaşılardan farksız olarak bunlar da cemaate ve devlete karşı 

ekonomik ve idarî ve toplumsal sorumlukları yerine getirmekle görevliydi. Bu sorumlulukları yerine 

getirirken din adamı kimliklerinin ikinci planda olduğu görülmektedir. Ön planda olan toplumun, 

muteber kişilerinden olmaları, sorumlulukları yerine getirecek yetkinlikte olmaları ve görevlerini 

icra edebilecek yetkiye sahip olmalarıydı. Bu nedenle din adamlığının kocabaşılık görevi için ayrıca 

bir önemi yoktu. Diğer yandan incelediğimiz belgeleri topluca gözden geçirdiğimizde "Papaz" ya da 

başka bir ruhani lider unvanı ile kaydedilmiş kocabaşılar mevcut olduğunu ancak bunların beraber 

bunların sayısının çok fazla olmadığı tespit edilmiştir. Osmanlı kaynaklarında dinsel statüsü olan 

kişilerin unvanlarıı ile birlikte yazılması alışılagelmiş bir durumdur. Bu nedenle kocabaşılar da varsa 

dinsel ünvanları ile yazılı olmalıydı. İncelediğimiz belgelerde kocabaşılar çoğunlukla "… nam 

zimmi" diye yazılmıştı.  

Sadece unvanlardan yola çıkarak bu konuda bir tespitte bulunmak tarihsel gerçek bağlamında 

tartışılır bir durumdur, ancak Osmanlı dönemi sosyal yapısı içerisinde unvanların özellikle de dinsel 

unvanların statü, refah seviyesi, eğitim durumu gibi sosyal konumu yansıtma açısından önemli bir 

nitelik olduğu da yadsınamaz. Buna dayanarak, bu çalışmada incelenen belgelerdeki dinsel unvanları 

nicel açıdan değerlendirdiğimizde kocabaşılar arasında ruhban sınıfından kişilerin sanıldığı kadar 

fazla olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da kocabaşıların ruhani liderler olduğu iddiasını/düşüncesini 

zayıflatmaktadır.  

Bunun yanısıra yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere bunlar arasında din adamlarının 

var olmadığı da iddia edilemez. Zira bunların din adamları arasından seçilmeleri anlaşılabilir bir 

durumdur. Çünkü o dönemde cemaat içerisinde ileri gelen, söz sahibi kimseler din adamlarıydı. 

Ayrıca, o dönemin şartlarında okuma yazma bilen veya eğitim düzeyi yüksek olan kesim yine 

onlardı. Dolayısıyla toplumun önde gelen kişileri arasında din adamlarına rastlanması olağandı. 

Belgelerdeki kayıtların çoğunda herhangi bir dinsel ünvanı olmayan kocabaşılar kayıtlı ise de 

yukarıda belirtildiği gibi bu ünvanlarla kaydedilmiş olanlar da mevcuttu20. Ancak burada 

vurgulanmak istenen kocabaşılık için önemli unsurun, onların ruhani vazifeleri değil, sosyal statüleri 

ve eğitim düzeyleri olduğudur. Zira yerine getirmeleri gereken görevlerde hem sözü dinlenen 

kimseler olmaları hem de -ifade, kayıt, tutanak işlemleri yaptıklarından- asgari okuryazarlık bilgisine 

sahip olmaları gerekirdi. Din adamı olsa da olmasa da kocabaşılık görevi esnasında okur-yazarlık 

niteliğine ihtiyaç duyulmaktaydı ki bu da onları muteber kılan özelliklerden biriydi. Din adamlarının 

                                                 
19 Sakız Adasının sosyo- ekonomik yapısının ele alındığı ve tarafımızca hazırlanmış olan doktora tezinde incelediğimiz 

notariaka adlı cemaat defterleri kayıtlarında cemaat liderlerinin büyük oranda din adamı olduğu tespit edilmişti. Adadaki 

cemaat liderleri, isimleri, seçimleri, görevleri ve diğer işlevleri için ayrıntılar için bkz (Yaşar, 2013). 
20 Kocabaşıların ruhban sınıfından olmalarının yegâne belirtisinin lakap olduğu iddia edilemez ancak 18. yüzyıl 

kaynaklarında kocabaşılara ait henüz merkez tarafından düzenli tutulan yoklama, atama, tayin kayıtları bulunamadığından 

belgelerde geçen, "Papaz, Keşiş" gibi dinî ünvanlar, burada yapılan tespit için veri olarak kullanılmıştır.  
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kilise eğitimi almış olmaları dolayısıyla asgari okur-yazarlık koşullarını taşıdıkları bilinmektedir. 

Ancak bu durum, cemaat içerisindeki tek okur-yazar kesimin din adamları olduğu anlamına gelmez. 

Nitekim incelediğimiz belgelerde ruhban sınıfından olmayan kocabaşıların da okuma yazma bildiği 

tespit edilmiştir. Örneğin 1778 tarihinde (Ağrıboz muhafızı vezir El-Hâc Ali Paşaya, liva kadısına 

ve Livadya mukata‘ası voyvodasına gönderilen hüküm) Livadya Kazası kocabaşısı İspiro, voyvoda 

ile birlikte Livadya kasabasından akan nehrin yatağını değiştirmişti. Bu duruma karşı çıkanlar için 

Rumca tehdit mektupları göndermişti21. Bu olayda adıgeçen Kocabaşının ruhani bir lider olmadığı 

halde okuryazar olduğu görülmektedir.  

Kocabaşılar arasında din adamı var ise de bunları metropolitliklerdeki din görevlilerinden 

ayrı tutmak gerekir. Kocabaşı sadece cemaatinden ve cemaatin işlerinden sorumluydu. Bu anlamda 

iddia edildiği gibi kilise veya metropolitlikle içiçe bir ilişki söz konusu değildi. Öyle ki 14 Aralık 

1796 tarihli bir arzuhalden anlaşıldığı üzere kocabaşılarla metropolitler, sorumluluk alanları 

çerçevesinde birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılıyorlardı. Bu belgede, Metropolitler, kocabaşıların 

kendi bölgelerine müdahalelerini merkeze bildirip bu duruma son vermişlerdi22. Buna göre, 

metropolidler ile kocabaşıların görevlendirildikleri bölgeler farklıydı. Metropolitler kilise ve 

manastır kaynaklarına dahil olan gelirlerin vergilerini topluyorlardı. Meyis adasındaki kocabaşılar, 

metropolitliğe ait vergilerin toplanmasına müdahale ettikleri için şikâyet ediliyorlardı. Buradan 

hareketle, kocabaşıların ruhani liderler olan metropolitlerden ayrı tutulduğu ve görev mekânlarının 

da farklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda kocabaşıların ruhani liderlik vasfıyla değil de daha 

seküler bir vasıfla görev yaptığı söylenebilir.   

Buna rağmen kocabaşıların görev alanlarının din görevlilerinden kesin çizgilerle ayrılmış 

olduğunu söylemek güçtür. Çünkü, klasik dönemler için taşradaki cemaat örgütlenmesinde ruhani 

liderlerin ve kilise teşkilatının hiç rolü olmadığını söylemek doğru olmaz. Zira kocabaşılar 

"sivil/seküler" kişiler olsalar da ruhban sınıfı ile birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Ancak söz konusu 

ilişkide, hem ruhban sınıfındaki kişilerin hem de kocabaşıların, cemaat temsilciliği görevi, 

dolayısıyla işbirliğinden söz edilebilir. Nakşa (Naksos), Bara (İpsara) ve Santorin ve tevabii adalar 

reayasının cizyelerini toplama görevi kocabaşıların yanısıra bu adalardaki rahiplere de verilmişti. 

Her iki görevli de vergilerin düzenli toplanması ve eksik kalan miktarların temin edilmesi konusunda 

gerekli işlemleri yapmakla yükümlüydü. Bu konuda dikkat çeken husus ise rahiplerin de kocabaşılar 

gibi görevlendirilmiş olduğunun belgede ayrıca belirtiliyor olmasıdır: 

                                                 
21 …Numan bey demekle ma’rûf kimesne ile Esirvac nâm kocabaşı nefs-i livadiye toprağında vâki' Dağlı nâm karyeden 

ceryân eden nehir sizin karyeniz tarafına icrâ ettirilmekle muhalefet kaydında olursanız her birinizi katl ederim deyu 

mukata‘a-i mezbûr re’âyâsına rûmi’l-‘ibâre kağıd tahririyle ihafe eylediğinden ekseri diyar-ı âhere firar ve 20 neferden 

mütecâviz ehli zimmet re’âyâ ve civarında sâkin birkaç nefer ehl-i İslam der aliyeme vürûd ve rikâb-ı hümâyûnuma ref' ve 

refikü-l iştika eylediklerinden…" (BOA. C..ML.. 536 22032 1192 C 29 1) 
22 "Arzıhâl kullarıdır ki metropolidan kullarının yedlerine î'ta buyrulan berât-ı şerîfe şurûtunda dâhil iltizamlarında vâki' 

manastır ve kiliselerinin ve karyelerine göre nabkârları ve saîr külli ve cüz’i ve rüsûmat ve mahsûlatına mecmu'u 

metropolidler ve yahut tarafından nasb ve ta'yin eyledikleri vekilleri kadimden olageldiği üzere mîrîçün âhz u kabz 

eylediklerinde müdahale olunmaya deyu musarrah olup imdi patrikliğe dahil Antalya ve Isparta ve tevabı-ı metropolidi 

Kiryolos nam rahibin yedine i'tâ buyrulan berât-ı âlişan şurûtu mûcibince iltizamı dâhilinde vâki' Atrasa cezîresinde kâ’in 

Aya Nikola mukayyed olunur bir bab kiliselerinin bankaları âhz u kabz olunup müdahale iktizâ etmez iken Meis adasında 

mutavattın kocabaşıları ve peristiyozları kemal-i te'addî lerinden naşi mugayîr-i şurût kilise-i mezkûrenin bankaları ve 

maruz-zikir Meis adasında mütemekkin re’âyâları mânen ve kadîm üzere veregeldikleri yortasın ve amarfoz metropolid-i 

mersûmun tarafından ta'yin olunan ve küllisine tahsîl ettirmeyip üç seneden beri kilise-i mezbûrenin rüsûmatı üzerlerinde 

cem' ve teraküm eylediği malûm-i devletleri buyrulduk tailtak ve haymanelerinden müfteri'dir ki berât-ı âlîşân şurutu 

mûcibince 3 senelik banka rüsumatı marifet-i şer'le tahsil olunup kocabaşı -yı mesfûrların bilâ mucebahz ve muhalefetleri 

men' ve def' olunmayıp müdahale ederi olurlar ise isim ve şöhretleriyle asitane’i saadete arz ve i’lâm olunmak üzere bir 

kıta emr-i âlî ihsanı babında emir ve fermân devletlü inayetlü merhametlü sultânım hazretlerinindir." (BOA. C.ADL. 82 

4931 1211 C 14 1) 
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"…imdi dersaâdetimden mübâşir ta‘yin olunan [Boş] zîde kâdirihûm ile iş bu emr-i şerîf-i 

âlişanım vusûlünde bu husûs için mahsûs bir fırkata ta‘yin ve mübâşir-i merkûmun yedinde mevcûd 

olan memhûr temessükat mûcibince meblâğ-ı mezburu Cezayir-i mezbûr reayasından ve kefilleri 

olan kocabaşıları ve rahiplerinden tamamen ve kâmilen tahsil ve mübâşir merkûm ile acileten ve 

müsareaten dersaâdetime irsâl ve teslimi hazine-i amirem ettirmekte ziyâde ihtimam ve dikkat 

eyleyesin…"( BOA. C..ML.. 668 27363 1147 Z 29 1). Bu yazıdan anlaşıldığı üzere kocabaşı ve 

rahipler vergi toplama işini yerine getirmekle görevliydi. Ruhban sınıfından bir kişinin de kocabaşı 

ile aynı şekilde görevlendirildiği görülmektedir. Bu görevi, cemaat temsilcisi olmaları dolayısıyla 

yerine getiriyorlardı. Bu işi yerine getirirken rahiplerin dinsel bir görevi sözkonusu değildi. Cemaatin 

devlete karşı bu yükümlülüğü, kocabaşıların yanısıra din adamları tarafından da yürütülmekteydi. 

Ancak bu durumda din adamının dinsel bir kimlikle hareket ettiğini söylemek doğru olmaz. Çünkü 

o görevde tıpkı kocabaşılar gibi cemaat temsilcisi olarak bu vazifeyi yerine getiriyorlardı. Bu 

durumda kocabaşı ile aynı görevde yer alsalar dahi ruhban sınıfındaki kimselerin cemaat liderliği 

vazifelerinde ruhani lider kimliklerinin belirleyici bir rolü olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda din 

adamlarının kocabaşılarla işbirliği içinde hareket ettikleri fakat onların ruhani lider kimliğiyle değil, 

idarî lider niteliğiyle bu görev paylaşımı içinde oldukları söylenebilir.  

Kocabaşıların görevlerini yerine getirirken bu tür işbirliklerine rastlanmaktadır. Örneğin 

1785'de Lefkoşa Kadısı ve Kıbrıs Muhassılına gönderilmiş bir yazıda enfiye vergisinin toplanması 

esnasında kocabaşıların, piskoposların ve tercümanların hep birlikte hareket ettiği anlaşılmaktadır 

(BOA. C..ML.. 740 30174 1199 Ş 27 2). 

Bütün bu tespitlerin sonucunda kocabaşıların arasında ruhani liderlerden çok fazla yer 

almadığı, kocabaşıları belirleyici niteliklerinin onların ruhani lider kimlikleriyle doğrudan alakalı 

olmadığı, ruhani liderlerle işbirliği içerisinde olduklarında dahi dinsel işlevden ziyade yönetsel 

işlevle görevlerini yerine getirdikleri sonucuna varılmaktadır. 

II. Kocabaşıların Kurumsal İlişki biçimleri 

Bu çalışmadaki ikinci sorunsal kocabaşıların kurumsal ilişki biçimlerine yöneliktir. Bu 

bağlamda, kocabaşıların görevlerinin kilise teşkilatı aracılığıyla yürütülüp yürütülmediği sorusu 

etrafında analizler yapılmıştır. Bu sorunsal, elimizdeki arşiv kaynaklarındaki veriler doğrultusunda, 

yine kocabaşıların görev ve sorumlulukları incelenmek suretiyle analiz edilmiştir. Buna göre 

kocabaşı, cemaatinden doğrudan kendisi sorumluydu ve gerekirse sorumluluğu altındaki reayanın 

hatalarının bedelini de kendi öderdi. Tıpkı Yunan İsyanın'da Fener Patriği'nin cemaatine hâkim 

olamadığı iddiasıyla idam edilmesi gibi kocabaşılar da kendi cemaatlerinin hatalarının bedelini 

ödemekle yükümlüydü. 14 Eylül 1795 Tarihli bir arzda bu durum açıkça ortaya konmuştur.23 Arzda 

belirtildiğine göre Mora'nın muhasıllıktan mukata'aya geçmesi üzerine, yeni düzeni korumak ve 

kollamak ayanlarla birlikte kocabaşıların da sorumluluğundaydı. Kocabaşı, şayet bu sorumluluğu 

yerine getiremezse yargılanacaktı. Bu karar, onların kocabaşılık görevini kilise teşkilatı aracılığıyla 

değil doğrudan devletle yürüttüğünü gösterir. Ayrıca onların cemaat temsilcisi niteliklerinin hayli 

yüksek bir sorumluluk içerdiğini de göstermektedir. Halkın devlete karşı yükümlülüklerinin sorumlu 

kişisi kocabaşılardı. Bu nedenle devletin tüm kararlarının uygulatıcısı olarak kocabaşıların bizzat -

aracısız- sorumlu olduğu ve bunun devlet tarafından tanındığı gözlemlenmiştir. 

Kocabaşılar, görevini kötüye kullanmaları durumunda bunun hesabını doğrudan devlete 

veriyorlardı. İncelediğimiz örneklerde kilise teşkilatının onların azlinde veya cezalandırılmasında da 

                                                 
23 "…Mora cezîresinde fî mâbâ'd sırren ve alenen re’âyâdan dem ve diyet tahsili men' olunup 201 târîhinde cezîre-i mezbûre 

kazâları muhassallıktan ifraz ve mukata'ata idhâl ile nizâm-ı cedîde rabt olunduğu hengamda cümle vükelanın taahhütleri 

muktezası üzere her kazâ hududu ve ittihasız muhafaza etmek meşrut olduğuna binâen fî mâbâ'd bir kazâda yahut bir 

karyede veya esnâ-yı râhide katl maddesi vuku'u bulunur ise ol kazânın a'yân ve kocabaşıları vesâ'ir söz sahipleri ihzâr 

olunup…" (BOA. C..ZB.. 58 2879 1210 S 29 1) 
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bir rolü olduğu tespit edilmemiştir. 1796 yılında Mora Kaymakamından gelen bir tahrîratda, 

Kalavrita kocabaşıları Zaim oğlu Anagnosti ile Çolak oğlu Niko adlı iki kocabaşının zimmetine para 

geçirdiği belirtilmiş, bunun üzerine her iki kocabaşının da azledilmesine karar verilmişti (BOA. 

C..ML.. 696 28477 1211 R 05 7). Ne yapılan tahkikatda ne de görevden alma işleminde kilise ya da 

başka bir kurumun aracılığı sözkonusuydu. Bu durumda, kilise teşkilatının bir etkisi gözlenmemiştir. 

Bu konuda karar mekanizması olan tek teşkilat devlet teşkilatıydı. 

Benzer şekilde Haziran 1813 tarihinde Maraş Beylerbeyi Kalender Paşaya giden hükümde 

Kocabaşının eşkiyalık yaptığı şikayeti üzerine24 kocabaşının hukuk dışı eylemleri nedeniyle şer'an 

ne lazımsa yapılması tembih ediliyordu. Burada, kocabaşıların hukuksuz eylemlerinin yargı yoluyla 

cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. Cezalandırılması ise kilise hukukunca yapılmamıştı, şer'i hukuka 

göre yargılanmıştı. Kilise teşkilatının bu konuda da kocabaşı üzerinde bir hükmü olmadığını 

görüyoruz. Oysa alışılagelen bir gayrimüslimin kendi cemaat mahkemelerinde yargılanması idi. 

Burada ise doğrudan şer'i mahkemede yargılanacağı kararı vardır. Bunun nedeni, milletbaşıların şer'i 

mahkemelerde yargılanması kuralıydı. Kocabaşıların devletle herhangi bir kurum aracılığıyla değil 

doğrudan bireysel ilişki içinde olduklarını görüyoruz. 1 Ocak 1763 tarihli bir arzda, Midilli 

kocabaşılarının dört kat fazla vergi topladıklarına dair haklarında şikayet olmuştu (BOA. AE SMST 

III 00285 22949 001). Aynı şekilde Rumeli'de Misivri nahiyesi ve köyleri reayaları, kocabaşıları olan 

İstefan, Arslan Haçor Yanaki, Toma ve Papazoğlu Yanaki'nin kendilerinden usulsuz olarak vergi 

aldıklarını iddia etmişlerdi25 Her ikisi hakkında da devlet tarafından işlem başlatılmıştı. Bu konuda, 

kocabaşıların kilise teşkilatı aracılığıyla veya onun bünyesinde hareket etmediğini, haklarında suç 

unsuru söz konusu olduğunda devlet tarafından doğrudan muhatap alındıklarını söyleyebiliriz. Aynı 

tespiti sadece cezalandırma durumunda değil tam tersi durumlarda da görebiliyoruz. Gösterdiği bir 

başarı karşısında da doğrudan bireysel olarak ödüllendiriliyorlardı. 1802 tarihli bir mektuptan 

anlaşıldığı üzere; kale savunmasında gösterdiği hizmetten dolayı Venice kocabaşısı Logofet 

Nikola'ya Rumeli Valisi Ali Paşa tarafından bir konak ve 325 dönüm tarla verilmişti (BOA. C..ML.. 

757 30825 1217 C 05 1). Görüldüğü gibi tıpkı cezalandırmada olduğu gibi ödüllendirmede de 

kocabaşının kurumsal bir teşkilat aracılığı olmadan doğrudan muhatap alınması söz konusudur.  

Görevlendirmede de aynı koşul söz konusuydu. Herhangi bir teşkilat aracılığıyla değil 

cemaatinin onayı ile tespit edilir ve devlet tarafından tanınırdı. Örneğin 1776 tarihinde Kesriye 

kadısına ve Rumeli mütesellimine gönderilen hükümde Selence kazasında kendini kocabaşı ilan eden 

kimselerden şikayet sözkonusu idi.26 Belgeden anlaşıldığı üzere Selence karyesi reayasının daha önce 

                                                 
24 "…sen ki Paşa-yı mûmaileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim sudur Maraş eyaletinin bu defa der-'aliyyeme vârid olan i'lâm 

ve ahalinin muhzır günâ arzuhallerine derç ve testîr olunmasını ma'rifetin ve mübâşir ma'rifetiyle eşkıya-yı merkûme 

haklarında şer'an lazım gelen te'dîblerinin icrasıyla şerar ve müfitlerinden belâd ve ibâdların temini matlub kat'i varidânem 

olmaktan naşi mesfûrların ibreten [silik] haklarında lazım gelen te'dîbat-ı meşru'a icrâ ve nizâm-ı kaviye rabt ve da’ire-i 

ira'ataidhalleri husûsuna ihtimam ve sa'i keyfiyetini der aliyeme tahrîr ve inhâ eylemeği fermânım olmağın işbu emr-i 

şerîfim isdâr ve mübâşir-i mûmâileyh ile irsâl olunmuştur…" (BOA. C..DH.. 27 1315 1218 Za 10 1-2) 
25 " Devletlü inayetlü merhametlü sultânım hazretleri sağ olsun. Arzuhâl kullarıdır ki bu kulları Rumilinde Suri nahiyesi ve 

karyelerinin re’âyâ fukaraları olup vilayetimize emr-i âlî ısdar olan tekâlifleri vermeğe razı ve hoşnudlar iken vilâyetimizin 

kocabaşıları İstefan ve Arslan ve Haço ve Yenaki ve Toma ve Papaz oğlu Yenaki namun mesfûrla yekdil olup sekiz seneden 

bir hesabımız ru’yet olunmayıp kendi kul ve hodlarınca tekâlif ve harc-ı vilâyet nâmıyla senevî üç def'a harb-i bîrûn re’âyâ 

kullarına salyâne salıp perakende ve perîşan ve ahvalimiz diğer gün olduğundan mesfûrlar ile birkaç defa hesabımızın 

ru’yet olunmasını murâd eylediğimizde güna gün rencideden hâlî olmayıp hedik-i arz ve asifa etmemeleriyle ahval kulları 

arzuhâl cesaret olundu…" (BOA. AE SABH I  00324 22091 001) 
26 " Kesriye kadısına ve Rumili mütesellimine hüküm ki 

Sadrazam mektupçusu hulefasından kıdvetü-l emâcid ve'l- ayan el-hâc Hâfız zîde mecdihunun mutasarrıf olduğu tımarı 

karyelerinden Geriye kazâsına tâbi Selcine nam karyenin ehl-i zimmet re’âyâları müstesnayı […] divân-ı hümâyûnca 

arzuhâl gönderip bunların taraflarından karye-i mezbûrdan umûrlarını ru’yet içün ba hûccet-i şerîf kocabaşıları olan Kavi 

oğlu nam zımmiler her veçhile evza' ve etvar ve harekattan cümlesi alacağı ve hoşnud iken karye-i mezbûre 

mütemekkinlerinden zulüm ile ma'ruf Teraliçe nam zımmi kendi halinde olmayıp hevasına tâbi yine karye-i mezbûre 

mütemekkinlerinden Sünbül oğlu Godabani ve Yemandi Esmetofa ve Tefutaka nam zımmiler ile yekdil ve kocabaşılık 
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göndermiş olduğu arzuhalde kocabaşıları Kavioğlu'ndan memnun olduklarını köy sakinlerinden 

Teraliç, Sünbül oğlu Godabani, Yemandi İsmetoka ve Tefutaka adlı zımmiler kocabaşılık iddiasında 

bulunarak haksız yere vergi toplamış ve halka baskı ve zulüm göstermişti. Bu durum reaya tarafından 

merkeze bildirilerek, kendi kocabaşılarından memnun olduklarını ve kocabaşılık iddiasında bulunan 

bu kişilerin ise kanundışı hareket ettiklerini ifade etmişlerdi. Bu örnekte yine kilise teşkilatı ya da 

başka bir teşkilatın duruma müdahil olup olmadığı problematiğiyle sorunu ele aldığımızda, hiçbir 

şekilde kurumsal bir müdahalenin söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. Bu belgedeki olay önemli 

bir örnektir. Çünkü hal-i hazırda bir kocabaşı görevli iken kendini kocabaşı ilan eden kimseler 

bulunmaktadır. Bu, esasında milletbaşılık kurumu içerisinde teşkilatlanmış bir örgütlenmenin 

doğrudan müdahalesini gerektirecek bir durumdu. Çünkü sorun esasında cemaat içi bir sorundur. 

Kendini kocabaşı ilan edenlere karşı kilise teşkilatı tarafından herhangi bir müdahalede 

bulunulmamıştı. Zira reaaya da bu sorunun çözümü için kilise teşkilatından yardım istememiş, bu 

kişileri merkeze şikayet etmişlerdi. Oysa ortada milletbaşıların görevlerini yürütmelerine yardımcı 

olan bir teşkilat olsa idi, bu teşkilatın duruma kayıtsız kalmaması beklenirdi.  

Kocabaşıların devletle cemaati arasındaki ilişkiyi yansıtan en önemli görevi vergi göreviydi. 

Bu nedenle görevlerindeki yetki ve sorumluluklarını yukarıdaki sorular çerçevesinde 

değerlendirelim. Kocabaşıların en temel görevlerinden biri vergi toplamak veya toplanmasına 

yardımcı olmaktı. Kocabaşılar, cizye ve tekâlif vergilerini topluyorlardı. Aynı zamanda ihtiyaç 

duyulan masraflar için yapılacak harcamaları tespit edip bu harcamalar için yerel hazineden para 

talep ediyorlardı27. Bu konudaki uygulamalarda da ne ruhani lider kimliği ile ne de kilise teşkilatı 

aracılığıyla görev yapıldığı tespit edilmiştir. Vergi toplama veya toplanmasına yardımcı olma işiyle 

doğrudan görevlendirilmişlerdi. Hatta gelirlere göre alınan cizye ve tekâlif vergilerinde cemaatten 

kimin ne kadar ödeyeceğinin tespiti ve verginin tahsili kendilerine bırakılmıştı. 24 Temmuz 1797 

tarihli Donanma kadısı Mevlana Hocazade Mehmed'in gönderdiği arza istinaden çıkarılmış bir 

hükümde Santorini adasında yaşayan Rumların ödemeleri gereken cizye ve tekâlifleri için 

kocabaşıların cemaat üyelerinin emlakına göre bir sınıflandırma yaparak vergileri toplaması 

emredilmişti (BOA. C. ML. 504 20483 1212 M 29). Hatta cizye vermeyen ahali olduğunda 

kendilerine yazılı emir telakki edilmesi için merkeze müracaat ediliyordu. 

Cizye, mukataa, tekâlif vergilerinin yanısıra başka vergilerin toplanmasıyla da görevliydiler. 

Alkollü içki üzerinden alınan "zecriye rüsumu" (BOA. C..ML.. 258 10621 1211 S 07 1;  C..ML.. 598 

24660 1216 Ş 28 1-2; C..ML.. 468 19035 1210 Ş 11 1-3.) ile "enfiye vergisi" denen tütün vergisinin 

toplanması da onların görevleri arasındaydı. 26 Haziran 1790 yılında Enfiye emini Seyyid Numan 

Efendi'nin takririne karşılık çıkarılan bir emirde; Akdeniz'deki adaların enfiye mukataası, donanma 

tercümanı aracılığıyla kocabaşılardan tahsil edilecekti. Bu konuda kocabaşılar, düzenleyeceği 

defterin bir nüshasını mübaşir ve donanma tercümanı aracılığıyla haremeyn mukataası kalemine 

kaydettireceklerdi (BOA. C..ML.. 478 19468 1204 L 13 1). Bu görevde onlara donanma tercümanı 

                                                 
iddi'asıyla yüz seksen [boş] senesinden beri her tekalif te'addî sinde emir ve defter dâhi ziyade hilaf-ı şer'i şerîf ve bilâ emr-

i münif kendi nefisleriçün tevzi' defterlerine külli akçe zam ve re’âyâ fukarasından cebren tahsil etmeleriyle şer'le 

muhasebeleri murâd olundukta hilaf-i şer‘-i şerîf muhasebeden imtina' ve gadr-ı külli ve zulüm sarih eyledikleri bildirip 

mahallinde şer'le görülüp baʻde’l- muhasebe mesfûrların emr ve defterden ziyade şer' şerîf ve bilâ emr-i münif kendi 

nefisleri için bi-gayr-i hakk re’âyâdan aldıkları hakk-ı fukara her birisine tamamen tahsîl ve ashâb-ı hukuka red ve teslim 

ettirilip ihkâk-ı hakk ve fima baʻd mesfûrlar kendi hallerinde olup bilâ emr-i münif karyeleri umûruna karışmamak ve 

fukarayı bir türlü ta'ciz ve rencide eylememek üzere marifeti şer'le tenbih ve şer ve mazarratları üzerlerinde men' ve def' 

olunmamak babında emr-i şerîf sudurunu istid’â ve divân-ı hümâyûn için mahfûz ahkâm kuyudatına müracaat olundukta 

…. hilaf-ı şer'i şerîf ve te'addî ve rencide olunmamak sâdır olan emr-i şerîfim mûcibince mahallinde mesfûrlar ile şer'le 

mürafa'a ve zimmetlerinde baʻde’s- sübut zahir olan hakk-ı fukara tashil olunmak için emr-i âlîşân yazılmıştır fermân 

devletlü sultânım hazretlerinindir. Fi evâhir 187. Hilafına emir verilmiştir. 18 M 190" (BOA.AE.SABH.I.. 215 14181 1190 

M 18 1). 
27 Vergi toplanması görevi ve prosedürü üzerine çok sayıda belge tespit edilmiştir ve bu belgeler farklı bir çalışmada ayrıca 

değerlendirilecektir.  
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eşlik edecekti. Vergi toplama görevinde bizzat kendisi sorumluydu. Kilise teşkilatı aracılığıyla değil 

bu görevi bizzat yerine getirmekteydi. Ayrıca işbirliği gerektiren durumlarda dahi kilise teşkilatından 

değil, devlet tarafından görevlendirilmiş birileriyle bu işi yapmaktaydılar. 

Sonuç 

İslâm hukukunun zimmet anlayışından kaynaklanmış dinî ve idarî örgütlenme modeli olan 

millet sistemi, devletin bazı yetkilerinin, devletçe tanınmış topluluklarca yürütülmesi esasına dayalı, 

Osmanlı'ya has bir uygulamaydı. Bu uygulama sayesinde Osmanlı bünyesindeki gayrimüslim 

unsurların geleneksel dokuları korunup kültürel kimlikleri canlı kalmıştı. Adına millet ya da cemaat 

sistemi denen bu yapı sayesinde, Osmanlı toplumsal birlikteliği, uzun yıllar sarsılmayacak bir şekilde 

yaşatılabilmişti. Toplumun tüm katmanları hiyerarşik bir yapılanmayla merkeze bağlanmıştı. 

Taşradaki örgütlenme dikey bir hiyerarşiyle hem birbirine hem de merkeze bağlı olarak kontrol 

altında tutulmaktaydı. Ortodoks Rumlarda taşra örgütlenmelerinin en küçük birimindeki temsilciler 

kocabaşılardı. En küçük birim olmasına rağmen piramidin tabanı şeklinde düşünecek olursak, 

kocabaşılar aynı zamanda en geniş birimiydi. Bu yönüyle millet sistemini güçlü kılan da bu taşra 

liderleriydi.  

Kocabaşılığın 19. yüzyıl öncesinde kurumsal bir yapısının olduğunu söylemek güçtür. Klasik 

dönemlerde kurumsal yapısı oluşmamışsa da, kocabaşıların o dönemlerde görev ve sorumlulukları 

açısından etkili ve yetkin olduklarını söylemek mümkündür. Bu bakımdan bu incelemede, Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı arşivinin 18. yüzyıla ait belgelerinde kocabaşıların görev ve 

sorumluluklarına dair veriler içeren belgeler analiz edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.  

Devlet merkezinde bulunan ve hiyerarşinin en tepesinde yer alan haham ve patriklerin 

milletbaşı olarak idarî liderlikleriyle ruhani liderlikleri içiçe geçmişti. Bu durum onların hem idarî 

hem de ruhani lider oldukları anlamına geliyordu. Bu çalışmada aynı durumun taşradaki liderler için 

de geçerli olup olmadığı ve bu kişilerin kurumsal olarak nasıl bir ilişki ağı içinde oldukları 

sorgulanmıştır.  

Bu nedenle ilk olarak kocabaşıların diğer milletbaşılar gibi, aynı zamanda ruhani liderler 

olup olmadığı sorgulanmıştır. Bunun için öncelikle belgelerden elde edilen verilerden kocabaşıların 

ortak özellikleri belirlenip kocabaşılık görevi için aranan nitelikler tespit edilmiş, sonrasında da bu 

nitelikler dikkate alınarak onların idari liderler olmalarının yanısıra aynı zamanda ruhani liderler olup 

olmadığı tartışılmıştır. Buna göre kocabaşılık görevi için aranan nitelikler üç kategori altında 

sınıflandırılmıştır. Birincisi bunların sosyal statüleridir. Sosyal statü açısından onların "muteber" 

yani seçkin kişilerden oldukları, toplum içinde söz sahibi ve eğitimli kesimden oldukları tespit 

edilmiştir. Kocabaşıların ikinci özellikleri ise onların yetkinlikleridir. Kocabaşılar, kendilerine 

verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek yetkinlikteki kişilerdi. Buna dayanarak 

kocabaşıların görev ve sorumluluk açısından cemaatinin temsilcisi ve devletin muhatabı olan kişiler 

oldukları tespit edilmiştir. Üçüncü olarak yetki açısından, Osmanlı kanun ve kuralları çerçevesinde 

hareket eden, görev ehli kişiler oldukları tespit edilmiştir. İdari yetkilerinde sınırsız oldukları veya 

dilediğince inisiyatif kullanabildikleri söylenemez. Her ne kadar cemaat içi düzenlemelerde yetki 

kendilerinde ise de yetki kullanımında devletin sınırlamaları vardı. Bu üç kategori çerçevesinde 

kocabaşılar: 

1. Sosyal statü açısından; muteberler arasından belirlenmiş cemaat temsilcisiydi. 

2. Yetkinlik açısından; görev ve sorumlulukları taşıyabilecek kapasitede bir muhataptı 

3. Yetki açısından; Osmanlı kanun ve kurallarına tabi bir görev adamıydı. 

Bunlar kocabaşılık görevi için aranan niteliklerdi ve bunlar arasında ruhani liderliğin rolü ve 

etkisi yoktu. Zira kocabaşıların papaz, rahip, keşiş vs gibi dinsel görevlerinin bulunması, bu konudaki 
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tespitleri etkileyecek bir durum değildi. Madalyonun tersinden baktığımızda, aksi durum (yani 

kocabaşıların çoğunun din görevlileri olmaları) söz konusu olsa dahi bu durum, kocabaşılık görevi 

için aranan temel nitelikleri etkilememektedir. Yukarıda yaptığımız sınıflandırmada kocabaşıların 

dinsel statülerinin, onların vasıfları açısından önemli bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu 

bakımdan kocabaşıların ruhani liderliğinin arka planda kaldığını söyleyebiliriz. Bu kişilerin 

belirlenmesinde, dinî statüleri toplumsal konum gereği onlara avantaj sağlamakla birlikte bir 

ayrıcalık sağlamıyordu. Onların din adamı kimliği görev ve sorumluluklarına ya da kocabaşı 

olmalarına doğrudan etki eden bir faktör değildi.  

Diğer yandan, kocabaşıların temel niteliklerini belirlerken dikkatimizi çeken bir diğer olgu 

da, bunlar arasında ruhban sınıfının sanıldığı kadar fazla olmadığıdır. Bu da kocabaşıların idarî 

vazifelerinin yanısıra tıpkı patrik ve hahambaşı'nda olduğu gibi aynı zamanda ruhani liderler olduğu 

iddiasını güçsüzleştirmektedir. Zira kocabaşıların ruhban sınıfından kimselerle işbirliği halinde 

oldukları ama bunların içiçe geçmiş bir ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. İncelediğimiz 

kaynaklar, kocabaşıların dinsel kimlikleri ile ilgili sınırlı bilgi vermektedir. Bu nedenle elimizdeki 

belgelerle, 18. yüzyıl kocabaşılarının tamamını istatistiki olarak ele alıp bunlardan ne kadarının 

ruhban sınıfından olduğunu tespit etmek olanaklı değildir. 19. Yüzyıl kaynaklarındaki atama ve 

yoklama defterleri bu konuda daha detaylı bilgiler verebilmektedir. Bunun için 19. Yüzyıl 

kocabaşılar arasında ruhani kimlikteki kişilerin istatistiğini ortaya koyacak bir araştırmanın bu 

konudaki eksiklikleri gidereceği kanaatindeyiz. 

Bu çalışmada kocabaşılarla ilgili ilgili yaptığımız önemli tespitlerden bir diğeri ise onların 

cemaat temsilcisi olarak almış oldukları sorumlulukta herhangi bir aracı kuruma ihtiyaç duymadan 

bizzat devlete karşı sorumlu olduğudur. Kocabaşı, cemaat temsilcisi olarak yetkilerini başka herhangi 

bir organla paylaşmıyor, görevlerini aracısız bizzat yerine getiriyordu. Zaten bu nedenle sorumluluk 

da tamamen kendisine aitti. Bu anlamda, kilise teşkilatının onların görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmede aracı bir kurum olmadığı anlaşılmaktadır. Ceza, ödül, ihmal, asayişsizlik gibi konularda 

devletle kurumsal bir ilişki içindeydiler. Devlet tarafından sorgulanır ve cezalandırılır ya da 

ödüllendirilirlerdi. Vergi toplama görevlerinde de ruhani bir kimlikle ve kilise teşkilatı aracıılığıyla 

hareket etmemekteydiler.  

Kocabaşılar üzerine yapılmış olan bu incelemede, onların ruhani liderlikleri ve kurumsal 

ilişkileri ele alınmış ve bu konuda iki sonuç elde edilmiştir. Birincisi, kocabaşıların cemaat liderliği 

vasfının ruhani lider olmakla doğrudan ilişkili olmadığıdır. İkincisi de bu yetkilerini kilise teşkilatı 

aracılığıyla kullanmamış olduklarıdır. Dolayısıyla kocabaşılar, İstanbul'daki ve taşradaki diğer 

milletbaşılarına göre daha seküler bir pozisyonuna sahiplerdi. 

 

KAYNAKÇA 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi  

BOA. C..ML.. No: 20733, 1180 (Hicrî); No :2411,1186 (Hicrî); No :686, 1205 (Hicrî); No :2324, 

1214 (Hicrî); :21807, 1207 (Hicrî); No :25227, 1208 (Hicrî); No :10621, 1211(Hicrî) ; No 

:25227, 1208 (Hicrî); No :22734, 1192 (Hicrî); No :12501, 1201 (Hicrî); No :4574, 1175 

(Hicrî) 

C..MF.. No :9242, 1190 (Hicrî) 

İE.DH No :1900, 1115 (Hicrî). 

BOA  C..ML.. No; C..DH.. No :16763, 1197 (Hicrî); No :14529, 1167 (Hicrî)C..EV.. No :32739, 

1210 (Hicrî); C..ADL. No :3918, 1204 (Hicrî); İE.ŞKRT. No :544, 1142 (Hicrî). 

BOA. C..DH..; C..ML..; C..HR.. No :469, 1179 (Hicrî).  



282                      Filiz YAŞAR 

 

Turkish Studies 
Volume 13/8, Spring 2018 

 BOA. İE.ŞKRT. No :601 1139 (Hicrî); İE.ŞKRT. No :544, 1142 (Hicrî); HAT No :10225, 1205 

(Hicrî); C..BH.. No :9682, 1208 (Hicrî). 

 BOA. YB..04. No :99, 1185 (Hicrî); C..HR.. No :6856, 1201 (Hicrî); C..AS.. No :40089, 1201 

(Hicrî); C..DH.. No :12740, 1201 (Hicrî); C..DH.. No :10858, 1204 (Hicrî); C..ZB.. No 

:2879, 1210 (Hicrî).  

 BOA. İE.ŞKRT No :578, 1134 (Hicrî); İE.DH No :2679, 1140 (Hicrî); C..ZB.. No :1900, 1141 

(Hicrî); İE.ŞKRT No :217, 1141 (Hicrî); AE.SOSM.III No :2822, 1170 (Hicrî); C..DH.. No 

:14280, 1177 (Hicrî); C..ADL. No :1770, 1184 (Hicrî) 

 BOA. İE.ŞKRT No :334, 1118 (Hicrî); C..ZB.. No :3285, 1138 (Hicrî); C..ZB.. No :2218, 1144 

(Hicrî); C..AS.. No :1598, 1183 (Hicrî); C..DH.. No :7808, 1187 (Hicrî); C..DH.. No :12862, 

1190 (Hicrî). 

 

Araştırma İnceleme Eserler  

Adıyeke,  Nuri. (1999). Islahat Fermanı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet sistemi ve 

Gayrimüslimlerin Yaşantılarına Dair. Osmanlı Ansiklopedisi, 4, Ankara: Yeni Türkiye 

Yayınları: 255-261. 

Adıyeke, Nükhet (2003). XVII. Yüzyıl Girit (Resmo) Kadı Sicillerinde Zımmi Davaları. Ed: Kemal 

Çiçek, Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Sota & Yeni Türkiye 

Yayınları, Haarlem-Ankara, 2003, ss.77-95. 

Akıncı, Ekrem Buğra. (2004). Osmanlı Mahkemeleri, Tanzimat ve Sonrası, İstanbul:Arı Sanat 

Yayınevi. 

Akyıldız, Ali. (2015). Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Anagnostopulo, Athanasia. (1999). Tanzimat ve Rum Milletinin Kurumsal Çerçevesi, 19. Yüzyıl 

İstanbulunda Gayrimüslimler, Ed: Pinelopi Stathis, Çev: Foti-Stefo Benlisoy, İstanbul : 

Tarih Vakfı Yayınları. 

Augustınos, Gerasimos. (1997). Küçük Asya Rumları. (Çev: Devrim Evci). Ankara: Ayraç Yayınları. 

Aydın, Mehmet Âkif. (2015). Türk Hukuk Tarihi, İstanbul: Beta Yayıncılık. 

Bozkurt, Gülnihal. (1989). Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, Ankara: TTK 

Yayınları. 

Bozkurt, Gülnihal. (1996). Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında 

Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1996. 

Braude, Benjamin. (1999). Millet sisteminin İlginç Tarihi. Osmanlı Ansiklopedisi, C. 4, Ankara: Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss. 245-254. 

Braude,, Benjamin. (1982). Foundation Myths of the Millet System. (Ed: B. Braude- B. Lewis), 

Christians and Jews in the Ottoman Empire, The Functioning of a Plural Sociaety, I, 

Newyork: 69-88. 

Chatzınes, Giannes. (1944). O Kotzampases tou Kastropyrgou, Nea Estia, 35. Ss.407-410. 

Çadırcı, Musa. (1991). Tanzimat Dönemi Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, 

Ankara.  



18. Yüzyıl Osmanlısında Kocabaşılık: Görev İçin Aranan Nitelikler ve…            283 

 

Turkish Studies 
Volume 13/8, Spring 2018 

Çiçek, Kemal. (2003). Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine Zımmilerin Yargı Tercihi. Ed: 

Kemal Çiçek, Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göyünç, Haarlem-

Ankara: Sota & Yeni Türkiye Yayınları, ss.31-49. 

Danişmend, İ. Hami. (1953). İstanbul Fethinin Medeni Kıymeti, İstanbul. 

Dündar, Recep, (2016). H. 1271 (1854-1855) Tarihli Kıbrıs Cizye Muhasebe Defteri. Turkish Studies 

- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 

Volume 11/11 Summer 2016, p. 53-76, ISSN: 1308-2140, www.turkishstudies.net, DOI 

Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9845, ANKARA-TURKEY  

Ercan, Yavuz. (1983). Türkiye’de XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gayrimüslimlerin Hukuki, İçtimai ve 

İktisadi Durumu. Belleten, c. XLVII, S. 188, Ekim 1983, s. 1138-1149;  

Ercan, Yavuz. (1999). Osmanlı Devleti'nde Müslüman Olamayan Topluluklar (Millet sistemi). 

Osmanlı Ansiklopedisi, 4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları:197-207. 

Ercan, Yavuz.(2001). Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, 

Ekonomik ve Hukuki Durumları, Ankara: Turhan Kitabevi. 

Ercan, Yavuz. (1990). Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış 

Hukuku. OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Dergisi), c. 1, S. 1, s. 117-125;  

Eryılmaz, Bilal (1999), Osmanlı Devleti'nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir yaklaşım. 

Osmanlı Ansiklopedisi, 4, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları: 236-241. 

Eryılmaz, Bilal (t.y), Osmanlı Devleti'nde Millet sistemi. İstanbul: Ağaç Yayınları. 

Eryılmaz, Bilal. (1992). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstanbul: İşaret Yayınları. 

Eryılmaz, Bilal. (1996). Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebaanın Yönetimi, İstanbul: Risale 

Yayınları. 

Fındley, Carter V. (1994). Osmanlı Devletinde Bürokratik Reform, Babıali (1789-1922), Çev: L. B 

oyacı- İ. Akyol, İstanbul: İz Yayınları 

Fotopoylos, Athanasios. (2005). Oi Kotzabasedes tes Peloponnhsou kata te deutere Tourkokratia 

(1715-1821), Athena: Erodotos. 

Gedikli Berber Ş., (2012). Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Yahudilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ne Uyum Süreci: (Moiz Kohen Örneği). Turkish Studies - International Periodical 

For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/4, Fall 2012, p. 

1779-1800, www.turkishstudies.net, DOI 

Number:10.7827/TurkishStudies.4147 ANKARA-TURKEY  

Güler, Ali. (2003). Osmanlı'dan günümüze Azınlıklar, Ankara: Berikan Yayınları. 

Günay R., (2012). Turkey Reasons Behınd Non-Muslıms’ Allegıance To The Ottoman State. Turkish 

Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 

Turkic, Volume 7/4, Fall 2012, p. 1875-1891, www.turkishstudies.net, DOI Number: 

10.7827/TurkishStudies.4055, ANKARA-TURKEY 

Güneş, Mehmet. (2014). Osmanlı Köy ve Mahalle İdarelerinde Yeni Bir Dönem: İhtiyar 

Meclislerinin Teşekkülü. History Studies, 6 (3), 163-177.  

Hocker, Joseph R. (1982). Ottoman Policy Toward Jews and Jews Attitutes toward the Ottomans 

During the Fifteenteh Century. (Ed: B. Braude- B. Lewis), Christians and Jews in the 

Ottoman Empire, The Functioning of a Plural Sociaety, I, Newyork. 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4147


284                      Filiz YAŞAR 

 

Turkish Studies 
Volume 13/8, Spring 2018 

İnalcık, Halil. (1943).Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara. 

İnalcık, Halil. (1991).The Status of the Greek Patriarch under the Ottomans. Turcica, Tome XXI-

XXIII, 1991, ss. 411-428 

İnalcık, Halil. (1992). Tanzimat ve Bulgar Meselesi. İstanbul:Eren Yayıncılık. 

Karagatses, M. (2005). O Kotzampases tou Kastropyrgou, Athena: Bibliopoleion Estias.  

Karpat, Kemal (1982), Millets and Nationality: the Roots of the Incongruity of Nation and State in 

the Post Ottoman Era. (Ed: B. Braude- B. Lewis), Christians and Jews in the Ottoman 

Empire, The, Functioning of a Plural Sociaety (C. I), Newyork: 141-208. 

Kenanoğlu, M. Macit. (2004). Osmanlı Millet sistemi Mit ve Gerçek. İstanbul: Klasik Yayınevi. 

Khan, Arshi. (1999). Osmanlı İmparatorluğu: Çok Kültürlülüğün Doğulu Mimarı Osmanlı 

Ansiklopedisi, C. 4, Ankara: Yeni Türkiye Yaynları, ss. 229-235. 

Kurat, Yuluğ Tekin. (1999). Çok Milletli Bir Ulus Olarak Osmanlı İmparatorluğu.  Osmanlı 

Ansiklopedisi, C. 4, Ankara: Yeni Türkiye Yaynları, ss. 217-222. 

Küçük,  Cevdet. (1994).  Osmanlı imparatorluğu'nda Millet sistemi ve Tanzimat. Mustafa Reşit Paşa 

ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara 13-14 Mart 1985, TTK Yayınevi, Ankara, ss. 13-25. 

Küçük, Cevdet (yay. haz.). (2001). Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçesi, Ankara: Stratejik 

Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi-SAEMK. 

Küçük, Cevdet. (1985). Osmanlılar’da Millet Sistemi ve Tanzimat. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi, 4, İstanbul: İletişim Yayınları, 1007-1024.  

Küçük, Cevdet. (1999). Osmanlı Devleti'nde 'Millet sistemi'. Osmanlı Ansiklopedisi, 4, Ankara: Yeni 

Türkiye Yayınları: 208-216.  

Mardin, Şerif. (1999). Türkiye'de toplum ve Siyaset, Makaleler 1, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Mert, Özcan. (1995). XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Kocabaş Deyimi, 

Seçimleri ve Kocabaşılık İddiaları. Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul,ss. 

401-407. 

Mert, Özcan. (2004). Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları (1839-1876). 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları 

Dergisi, 22 (35), 139-155.  

Mert, Özcan. (2005). Keşan Âyânlığına Ve Kocabaşılığına Giriş. Tarih Dergisi (İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), 42, 159-177. 

Mert, Özcan. Kocabaşı. (2002). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 26, 141-144. 

Nagata, Yuzo. (1976). Muhsinzâde Mehmed Paşa ve Âyanlık Müessesesi, Tokyo  

Ortaylı, İlber. (1974). Tanzimattan Sonra Mahallî İdareler (1840-1878), Ankara. 

Ortaylı, İlber. (1985). Osmanlı İmparatorluğunda Millet. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 

Ansiklopedisi, 4, İstanbul: İletişim Yayınları: 996-1002. 

Ortaylı, İlber. (2002). Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet sistemi, Türkler Ansiklopedisi, C.10, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss. 216-220. 

Ortaylı, İlber. (2004) Osmanlı Millet sistemi ve Sosyal Boyutları. (Çev: Mehmet Özden), Türkiye 

Günlüğü, 77 (Yaz 2004), 143-149. 

http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18&sayi_id=32&makale_id=240


18. Yüzyıl Osmanlısında Kocabaşılık: Görev İçin Aranan Nitelikler ve…            285 

 

Turkish Studies 
Volume 13/8, Spring 2018 

Özdemir, Hikmet. (1999). Azınlıklar için Bir Osmanlı-Türk Klasiği: 1453 İstanbul Sözleşmesi 

Osmanlı Ansiklopedisi, C. 4, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, ss. 229-235. 

Papastamatıoy, Demetrios Chrysanthos. (2009). Oikonomikokoinonikoi mechanismoi kai to 

prouchontiko fainomeno sten Othomanıke Peloponneso tou 18ou aiona, Aristoteleio 

Panepistemio Thessalonikes (APTH). 

Pylıa, Martha. (2001). Leitourgies kai autonomia ton koinoteton tes Peloponnesou te deutere 

Tourkokratia (1715-1821). Mnemon, 23, ss. 67-98. 

Salamına, Michel. (2010). O Kotzampases tou Kastropyrgou kai e ditte tou taytoteta, 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Salamina_Michele.pdf. Erişim tarihi 

23.05.2018. 

Shaw, Stanford. (1985). Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlıklar Sorunu. (Çev. Ahmet Günlük) 

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 4, İstanbul: İletişim Yayınları: 1002-

1006. 

Sofuoğlu, Adnan. (1996). Fener Rum patrikhanesi ve Siyasi Faaliyetler, İstanbul: Turan Yayıncılık. 

Soykan, T. Tankut. (1999). Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimler: Klasik Dönem Osmanlı 

Hukukunda Gayrimüslimlerin Hukukî Statüsü, Ütopya Kitabevi Yayınları, İstanbul 1999, s. 

176-187;  

Stavrıanos, L. S. (1958). The Balkans since 1453. New York: Holt Rinehart.  

Süleyman Penah Efendi. (1943). Mora İhtilâli Tarihçesi (haz. Aziz Berker, TV içinde), II/1.  

Şahin, Süreyya, Fener Patrikhanesi ve Türkiye, İstanbul, 1980. 

Şahin, İsmail. (2005). Kıbrıs Başpiskoposluğu (1571-1821). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.  

Üçok, C. - Mumcu A. (1982). Türk Hukuk Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları. 

Vraçalı Sofroni. (2003). Osmanlı’da Bir Papaz, Günahkar Sofroni’nin Çilli Hayat Hikayesi(1739-

1813), Çev: Aziz Nazmi Şakir-Taş, Kitap Yayınevi, İstanbul. 

 

 


