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Özet 

Konya’nın Seydişehir ilçesi sınırlarında Suğla Gölü adını taşıyan bir göl bulunmaktadır. 

Aynı adla Karaman yakınlarında da bir göl vardır. Fakat söz konusu göl günümüzde 

kurutulmuştur. Dolayısıyla bu iki göl birbirinden farklıdır. 

Karaman’daki Suğla Gölü’nü kurutmak için 1 Nisan 1913 tarihinde bir irâde‐i seniyye 

çıkarılmıştır. Bu irâde‐i seniyye daha sonra Takvîm‐i Vekayi’de bölümler halinde yayın‐

lanmıştır. O dönemde Karaman idari taksimat bakımından Konya sınırları içerisinde 

olduğu için gölün adı söz konusu irâde‐i seniyyede “Konya Vilâyetinde Karaman Suğla 

Gölü” olarak geçmektedir. Ayrıca bu irâde‐i seniyyede “Konya Vilâyetinde Karaman Suğla 

Bataklığı” ifadesi de yer almaktadır. 

Bahsi geçen irâde‐i seniyye kapsamında bir de mukavelename bulunmaktadır. Bu muka‐

velename ve irâde‐i seniyye yaklaşık bir yıl sonra 1915 yılında Lâyiha olarak da basılmış‐

tır. 

Lâyiha’ya göre Konya vilayetindeki Karaman Suğla bataklığının temizlenmesi ve kuru‐

tulması için bir anonim şirket kurulacaktır. Mukavelename ve Lâyihadan anlaşıldığı 

kadarıyla Karaman kasabası yakınında bulunan Suğla Gölü bataklığı kurutulacak, bu işin 

sonunda bir miktar sahipsiz arazi tarıma elverişli hale getirilecek ve dolayısıyla bu işi 

yapanlar söz konusu araziden yararlanma yoluna gideceklerdir. 

Bu çalışmada bahsi geçen irâde‐i seniyye ve ekinde bulunan mukavelename ile sonradan 

yayınlanan Lâyiha incelenecektir. Bataklığın kurutulması işleminden kimlerin ne şekilde 

çıkar sağlamak amacında olduğu ortaya konulacaktır. 
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AN ISSUED IMPERIAL DECREE AND A PRIVILEGE GRANTED FOR THE SUĞLA 

LAKE IN KARAMAN 

 

Abstract 

There is a lake located in Seydişehir district of Konya named Suğla Lake. However, there was anot‐

her lake with the same name in the city borders of today’s Karaman. Today, this lake in Karaman is 

dried. Hence, these two lakes are different from each other. 

In 1st of April 1913, an imperial decree was issued to dry this lake in Karaman. This imperial decree 

was later published in Takvîm‐i Vekayi. In that period, Karaman was administratively a part of 

Konya. Therefore, in the imperial decree, it was stated as “Karaman Suğla Lake in Konya Provin‐

ce”. Additionally, in the imperial decree, it was also stated as “Karaman Suğla Marsh in Konya 

Province”. 

Moreover, there is an agreement within this imperial decree. This agreement and imperial decree 

was published a year later in 1915 as a report. 

In this way, it was to establish a share company to clean and get the marsh dry the Suğla Marsh in 

Konya Province. As apparent in the agreement, Marsh of Suğla Lake in Karaman was to be dried, 

and in the end, some land was to make available to do agriculture; so people cleaning the marsh 

were to benefit from these lands. 

The imperial decree mentioned in the article and the attached agreement with the later published 

report will be analyzed. Also, in what ways the people aim to take advantage of drying the marsh 

will be put forth. 

 

Key Words 

Karaman, Suğla Lake, Suğla Marsh, Privilege, Sultan Mehmed Reşad 
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GİRİŞ 

Suğla Türkçe bir kelimedir. Bu  kelimeyle  tuzla,  kumla,  tarla, kışla ve 

yayla gibi Türkçe kelimeler arasında yapı bakımından büyük bir benzerlik 

vardır. Türkçede “soğulmak” kelimesi ırmak, göl, pınar veya kuyu suyu gibi 

kaynakların çekilmesi anlamında kullanılır. Suğla adının da bu kökten gel‐

diği düşünülmektedir. Türk Dil Kurumu’nun çıkarmış olduğu “Türkiye’de 

Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi”ne göre, “soğla” kelimesi Anadolu’da çok 

yaygındır.1 Araştırma konumuz olan Karaman Suğla Gölü ve Bataklığı ve 

bu alanın hemen yanında bulunan Suğla Köyünün muhtarı  ile yaptığımız 

görüşmede  köyün  adının  günümüzde  “Hamidiye”  olmasına  rağmen  halk 

arasında hâlâ “Soğla” şeklinde telâffuz edildiği ifade edilmiştir.2 Bu kelime, 

(1) göl ve bataklıklarda su çekilmesiyle elde edilen ve daima yaş bulunan 

altı sulu toprak, (2) tarlaların fazla suyunu çekmek için açılan derin suyolları 

ve  son  olarak da  (3)  çaylar  taştıktan  sonra  etraftaki  arazide  bıraktığı mil 

anlamlarına gelmektedir. Antalya ve Konya illerinde bu kelime “sola” biçi‐

minde de kullanılır.3 

Hamit Zübeyr ve İshak Refet, “Anadilden Derlemeler” adlı çalışmalarında 

bu kelimenin “suvla” biçiminde kullanıldığını da tespit etmişlerdir. Bu veri‐

lere göre, suğla kelimesinin göl sularının çekilmesiyle meydana gelen batak‐

lık veya tarla anlamına geldiği anlaşılmaktadır.4 

Zaman  zaman yerleşim yerleri  adlarını  kuruldukları  çevrelerdeki göl, 

bataklık veya düdenlerden almıştır. Suğla adı da başlangıçta göl sularının 

çekilmesiyle meydana  gelen  bataklık  veya  tarla  anlamında  kullanılırken 

sonradan köy, göl veya su adı olarak da kullanılmıştır.5 

Karaman Suğla Gölü ile Seydişehir’deki Suğla Gölü arasında isim ben‐

zerliği olmakla beraber bunlar birbirinden farklı iki göldür. Seydişehir’deki 

Suğla Gölü halen mevcut  iken Karaman’daki Suğla Gölü kurutulmuştur. 

Seydişehir’deki  Suğla Gölünün  antik  kaynaklardaki  adı  “Trogitis”  olarak 

geçmektedir.6 Bu göl Selçuklular döneminde “Seydişehir Gölü” ve “Gurgu‐

rum Gölü (Buhayre‐i Gurgurum)” gibi isimlerle de anılmıştır.7 Bu göl Beyşehir 

                                                                         
1  Hasan Eren, “Suğla”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Enstitüsü 

Türkoloji Dergisi, IV. Cilt, Sayı 1, Ankara 1972, s. 93. 
2  Hamidiye (Suğla) Köyü Muhtarı Ekrem Koçak ile röportaj, 13.02.2013 (Bundan sonra agr., 13.02.2013 şeklinde 

belirtilecektir). 
3  Eren, agm., s. 94. 
4  Eren, agm., s. 94. 
5  Eren, agm., s. 94, 95. 
6  Strabon, Geographika Antik Anadolu Coğrafyası Kitap XII-XIII-XIV, Çev. Adnan Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

Dördüncü Baskı, İstanbul, 2000, s. 65; Mehmet Kurt, Antik Çağda Karaman (Laranda) ve Yakın Çevresi Tarihî Coğraf-
ya-Yerleşimler-Kalıntılar-Buluntular, Çizgi Kitapevi, Konya, 2011, s. 14; Mehmet Önder, Seydişehir Tarihi, Seydişehir 
Belediyesi Yayınları, 1986, s. 10. 

7  Mehmet Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-1584), İzmir, 1998, s. 36; İbrahim Hakkı Konyalı, 
Âbideleri ve Kitabeleri İle Konya Tarihi, Burak Matbaası, Ankara, 1997, s. 188. 
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Gölünün güneydoğusundadır. Tektonik bir göldür. Bu özelliğinden dolayı 

su seviyesi zaman zaman düşmektedir.8 

Karaman’ın  kuzeyinde  ve merkeze  15‐20  km uzaklıktaki  Suğla Köyü 

yakınında bulunan Suğla Gölü ise aslında tam bir göl olmayıp büyük ölçü‐

de  bataklık  özelliğine  sahiptir.  Günümüzde  bu  bataklık  kurutulmuştur. 

Elimizde bulunan, çizim tarihi belli olmayan ancak 19. yüzyılın ilk yarısında 

çizildiği tahmin edilen bir haritada da tarif ettiğimiz bölge “kurutulacak ba‐

taklıklar ve cedveller vasıtasıyla saky olunacak arazi” olarak belirtilmiş yani bu 

bölge  kurutulacak  bataklıklar  ve  yapılacak  kanallar  vasıtasıyla  sulanacak 

arazi olarak tanımlanmıştır.9 

Karaman’daki  suğlalar  merkez  ilçenin  kuzeyindeki  ovada  meydana 

gelmiştir. Arazinin  yapısı  ve  konumu  buna  sebep  olmuştur.10  Bölgedeki 

köylerin  yerleri de  büyük  ölçüde  suğla  ya da  suğlaların durumuna  göre 

şekillenmiştir.  Bu  yüzden  Karadağ’ın  güneydoğusunda,  güneybatı‐

kuzeydoğu doğrultulu bir hat üzerinde yani su altında kalan yerlerde köy 

yoktur. Bu hattan kenarlara doğru uzaklaştıkça köylerin arttığı görülmekte‐

dir.11 

Karaman’ın kuzeyinde bulunan ve  sulu  tarıma  imkân verdiği  için ol‐

dukça verimli olan bu  suğlaların  adı Kanuni devrine  ait  1532‐1535  tarihli 

Larende  (Karaman)  Şer’iye  Sicillerinde  ekonomik  yönüyle  “Suğla 

mukâta‘ası”  yani  “Suğla  vergisi”  adı  altında  şöyle  geçmektedir:  “Mukâta‘a‐i 

suğla‐i Kerti ve Virancık ve Dinek (Yarımcadinek) ve Tanrıvermiş ve Kayahasan ve 

Sundolos ve Sise... mezkûr karyelerde vâki‘ olan hâss suğla ve Suyüzü Suğlasından 

mîrîye ait olan galleyle emîn olan Mehmed’in 150 kile arpa ve burçak ve nohud ve 

seğrek ve buğdaya ve  resm‐i bostan karşılığında  İsa b. Takiyyüddin’e mukâta’aya 

vermesi,  İsa’nın  mukâta‘ayı  kabul  etmesi.  Evâsıt‐ı  Zilhicce  939/4‐13  Temmuz 

1533...ba‘dehu Halil b. Pir Ahmed ‘an karye‐i Çoğlu 50 kile galle dahi ziyâde edib 

cem‘an 200 kile olub defter olundu.”12 

Karaman’daki suğlalar ova  için eskiden beri önemli bir zenginlik kay‐

nağı olmuştur. Fakat yağışların bol olduğu bazı yıllarda akarsular suğlaları 

fazla genişlettiği için bunlar zamanla fayda yerine zarar getirmiştir. Miladi 

1575  tarihli  bir  hükümden  anlaşıldığına  göre  yağışın  bol  olduğu  yıllarda 

suğlalar genişleyince bölgedeki sipahiler fazla vergi talep etmişlerdir. Ayrı‐

                                                                         
8  Güngör Karauğuz, Arkeolojik ve Filolojik Belgeler Işığında M. Ö. II. Binde Orta Anadolunun Güney Kesimi, Çizgi 

Kitapevi, Konya, 2005, s. 8; Recep Bozyiğit, “Mavi Boğaz (Konya) ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri”, Selçuk Üni-
versitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 29, 2010, s. 231, 245. 

9  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İdare-i Meclis-i Mahsus, 3325 (EKLER BELGE 1, EKLER BELGE 2). 
10  Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, 2001, s. 53. 
11  Gümüşçü, age., s. 106. 
12  Alaaddin Aköz, Kanunî Devrine Ait 939-941/1532-1535 Tarihli Lârende (Karaman) Şer’iye Sicili Özet-Dizin-Tıpkıbasım, 

2. Baskı, Tablet Kitabevi, Konya, Haziran 2006, s. 7. 
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ca  Karaman’ın  kuzeyinde  bulunan  söz  konusu  suğlalara  iyi  bakılmayıp, 

drene edilmediğinden buralar sürekli bataklık haline gelerek sıtma hastalı‐

ğına  sebep  olmuştur.  Bu  olumsuzluklara  rağmen  diğerleri  gibi Karaman 

yakınlarındaki suğlalar da daima bir ekonomik kaynak olarak görülmüştür. 

Dolayısıyla 16. yüzyıldan  itibaren buralar sürekli kontrol altında  tutularak 

hem Karaman (Larende) halkına büyük kazanç sağlamış hem de bu özelli‐

ğinden dolayı padişah hâssı durumuna getirilmiştir.13 

Karaman yakınındaki bu suğlalar yine ekonomik özelliklerinden dolayı 

Osmanlı  Kanunnamelerine  de  şöyle  geçmiştir:  “Bulgardağı’ndan  su  gelüb 

Beydili’nde olıgelen adet üzere kurbünde olan karye halkı bend dutarlar suğla olur. 

Ve andan Çoğlu’ya gelir ol dahi suğla olur ana dahi reaya muaveneti ile bend dutu‐

lagelmiştir. Bu cümle suğlalar ve bunun gibi nice yerlerde suğla kabil yerler vardır 

ki ihtimam olunub kargir bina ile bendler tutarlar. Nil‐i Mısır’dan hâsıl olan gallat 

gibi bunda dahi vâfir mahsulât husulü mukarrerdir. Ammâ sâhib‐i vukuf ve müsta‐

kim‐i  emîn  kalîl‐ül‐vücûddur. Bulunsa  dahi  iltifat  ve  itibar  riayet  olunmamağla 

kimesne  suğlalar  tamirine  rağbet  göstermezler. Bu  suğla  olan  yerlerin mahsulâtı 

âdetinin tariki miri ve reaya beyninde münâsefedir. Bundan gayri toprak sahibi öşr 

almak olıgelmiş değildir.”14 

Osmanlı Şer’iye Sicillerinde ve Kanunnamelerinde adı geçen “Ağcaşehir, 

Dinek,  Beydili,  Çoğlu,  Kerti,  Virancık,  Tanrıvermiş,  Kayahasan,  Sundolos,  Sise, 

Suyüzü” suğlalarına ilave olarak Osmanlı Mufassal Tahrir Defterlerinde de 

“Tanrıvermiş, Sundolos, Sise, Kayacık, Kerti ve Virancık” suğlalarının adlarına 

rastlanmaktadır. Tamamı Karaman civarında olan ve hâss gelirine ayrılan 

bu suğlalardan 1584 yılında 43.490 akçe vergi toplanmıştır ki bu miktar o yıl 

elde edilen toplam gelirin % 4’ünü oluşturmaktadır.15 

Her ne kadar Karaman’da suğlalar geliri yüksek olan yerler  ise de za‐

man zaman bataklıkların genişlemesi yüzünden sorun teşkil etmiştir. Nite‐

kim Tanin gazetesi adına 1909‐1912 tarihleri arasında Bursa, Balıkesir, Kü‐

tahya, Isparta ve Konya vilayetlerini gezen Gazeteci Ahmet Şerif’e göre 20. 

yüzyılın başlarında Karaman’ın  iki önemli problemi vardır. Bunlardan bi‐

rincisi bölgenin  yerli halkı  ile muhacirler  arasındaki  arazi  anlaşmazlıkları 

ikincisi ise Suğla meselesidir. Yazar bu sorunları 25 Nisan 1910 tarihli yazı‐

sında  şöyle dile getirmiştir: “Karaman’da vali, on beş günden beri,  bekleniyor, 

hazırlıklar görülüyordu. Bu gibi memurların yahut müfettişlerin, gidecekleri yerleri 

haber vermeleri, ne kadar gariptir ve bu, geliyoruz hazırlanınız demekten başka bir 

sebep midir? Valinin, Karaman’a kadar zahmet etmesine sebep olarak, eski halkı ile 

                                                                         
13  Gümüşçü, age., s. 106, 175. 
14  Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 3. Kitap, Fey Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991, s. 327, 

328; Gümüşçü, age., s. 106, 107. 
15  Gümüşçü, age., s. 107. 
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muhacirler arasındaki arazi anlaşmazlıkları ve Suğla meselesi gösterilmektedir. Bu 

kaza  içinde,  evvelce  yerleştirilen  göçmenlere,  gelişigüzel  verilen  arazinin,  kısmen 

sahibi  olması,  yerlilerle  göçmenler  arasında  kavgaya  sebep  olmakta  ve  hükümeti, 

meşrutiyetin ilânından beri, zor bir durumda bırakmaktadır. Bu durumdan, memle‐

ketin eşrafı, ağaları faydalanmaktadır. Onlar, göçmenleri, eski halk aleyhine, teşvik 

ederek, tecavüz ettikleri araziyi, ortaklık suretiyle, tarım için,  tohumluk veriyorlar, 

yani eski halkın mutasarrıf olduğu arazinin bir kısmını, hükümet, göçmenlere tak‐

sim  ettiği  gibi,  bir  kısım  da,  eşrafın  teşvik  ve  himayesiyle,  göçmenler  tarafından 

tecavüze uğramaktadır. İki sene evveline kadar, halk, seslerini çıkarmıyordu. Fakat 

şimdi, haklı olarak, şikâyet ediyorlar ve haklarını istiyorlar. Göçmenler ise bu arazi‐

yi, kendilerine hükümetin dağıttığını söylüyorlar. Bu anlaşmazlıkların bazân karşı‐

lıklı dövüşlere ve öldürmelere kadar vardığı, birkaç kişinin kurban gittiği de gerçek‐

tir. Eski devrin ektiği bir nifak tohumu ki şimdi filizleniyor. Bütün hükümet dairele‐

rini meşgul ediyor. Valinin bulduğu çareler, alacağı tedbirler bilinemezse de arazi‐

nin  taksimi  ve  dağıtılması  için  komisyon  kurulacağı  ve mühendis  gönderileceği 

söyleniyor. Yalnız  vali  paşa;  göçmenler,  kendilerine  ait  olmayan  araziye  tecavüz 

etmekte ve girmekte devam ederlerse, vurulmalarını, sözlü olarak, emretmiş ve bu 

birçok tenkitlere ve dargınlıklara yol açmıştır. Verdiği emrin yerine getirilmeyeceği‐

ni tabiî herkesten iyi kendisi bilir. 

Suğla meselesi de Karaman’ı  epey uğraştırmaktadır.  İçinde üç‐dört köy bulu‐

nan Suğla Bataklığı, boş araziden olup, bunun kurutulması, kanallar açılarak, sula‐

rın16 beş‐altı saat bir yere akıtılması için evvelce İstanbul’da bazı paşazadeler tara‐

fından teşebbüse geçilmiş ve Gabril Efendi’nin17 nazırlığı zamanında imtiyaz alın‐

mak  durumuna  gelinmiş  iken  işin  içinde  yabancıların  bulunduğunu  anlayan  ve 

kendileri  için  hayatî  bir mesele  olduğunu  takdir  eden Karaman  halkıyla  köylüler 

                                                                         
16  Ahmet Şerif, Anadolu’da Tanîn, Haz. Mehmed Çetin Börekçi, I. Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999, s. 221. 
17  Burada adı geçen Gabril Efendi, Osmanlı Devleti’nin Nafıa Nazırlarından Gabriyel Noradunkyan’dır. Ekim 1852’de 

Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim alan Gabriyel Efendi, daha 19 yaşındayken 24 Nisan 1871 tarihinde Harici-
ye Nezareti Tahrirat-ı Hariciye Evrak Odası’na stajyer olarak girmiş ve hükümet nezdinde yurtiçinde ve yurtdışında 
önemli görevlere getirilmiştir. Kendisine verilen görevlerde başarılı olunca rütbe ve nişanlarla ödüllendirilmiştir. Yine 
uluslararası komisyonlarda görev yapması, ona yabancı devletler tarafından da bazı önemli nişanların verilmesine vesi-
le olmuştur. II. Abdülhamit tarafından 15 Aralık 1908 tarihinde Meclis-i Ayan üyeliğine atanmıştır. 14 Nisan 1909’da ku-
rulan Ahmet Tevfik Paşa ve 6 Mayıs 1909’da kurulan ikinci Hüseyin Hilmi Paşa hükümetlerinde Ticaret ve Nafıa Nazırı 
olarak görev yapmıştır. Bu görevdeyken İttihat ve Terakki’nin yayın organı gibi çalışan Tanin Gazetesi’nin kampanyası 
sonucu 9 Eylül 1909’da istifa etmiş ve yerine Hallacyan Efendi atanmıştır. 
Noradunkyan Efendi, 22 Temmuz 1912’de göreve başlayan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi ile 29 Ekim 1912’de 
kurulan Kamil Paşa Hükümetinde Hariciye Nazırlığı görevini ifa etmiş ve bu görevleri esnasında 6 ay 25 gün bakanlıkta 
kalmıştır. Gabriyel Efendi, İttihat ve Terakki’nin Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 1913) sonrasında istifa eden Kamil Paşa 
Kabinesinden sonra kurulan hiçbir hükümette görev almamış, 26 Ocak 1913’te ailesi ile birlikte Fransa’ya gitmiştir.  
Belli bir süre ortalarda gözükmeyen Noradunkyan Efendi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle ayrılma-
sından sonra ortaya çıkmış ve bağımsız Ermenistan emeliyle hareket eden Ermeni heyetinde yer almıştır. Mağlup dev-
letlerin paylaşılmalarının görüşüldüğü Paris Sulh Konferansı’nda Bogos Nubar Paşa ile birlikte Ermeni heyetine baş-
kanlık ederek İtilaf Devletleri nezdinde Osmanlı aleyhine çalışmıştır. Heyet, özellikle Türkiye’nin doğusunda bir Erme-
nistan devletinin kurulması noktasında yoğunlaşmış, bu isteklerini ise Sevr Antlaşması ile elde etmiştir. Ancak Türk mil-
letinin vermiş olduğu istiklâl mücadelesi ve akabinde imzalanan Lozan Antlaşması onların bu isteklerini engellemiştir. 
(Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ercan Karakoç, “Osmanlı Hariciyesinde Bir Ermeni Nazır: Gabriyel Noradunkyan Efendi”, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 25, Bahar 2010, s. 157-177. ) 
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başvurmuşlar ve söylediklerine göre, imtiyazın verilmesine engel olmuşlardır. Bu‐

nun üzerine, Karamanlılarla  ilgili köylülerin katılabileceği  bir  şirket kurulmasına 

teşebbüs edilmiş ve bin beş yüz lira kadar bir para  toplanmıştır. Halk ve köylüler, 

eğer İstanbul’dan istenilen imtiyaz verilirse hayvan besleyemeyeceklerini, araziden 

faydalanmayacaklarını pekiyi anlıyorlar ve her türlü fedakârlığa katlanarak imtiyaz 

almaya çalışacaklarını yahut çalışmaların hükümet tarafından yapılıp arazi tapuya 

bağlanarak  kendilerine  satılmasını  söylüyorlar. Fakat  kurutma  çalışmalarının  ya‐

pılması en aşağı on beş‐yirmi bin lira harcanmasına bağlı bulunduğundan teşebbü‐

sün evveliyatına göre bunun sağlanması biraz güç gibi görünüyor ve işe kanunsuz 

çıkarlar karışacağından korkuluyor. Bu iki sebeple vali paşanın misafir olduğu bele‐

diye dairesine iki gün birçok yerli ve göçmen halk geldi gitti ise de sonuç anlaşıla‐

madı vali de pazar günü yanındakilerle Ereğli’ye teşrif etti.”18 

Ahmet Şerif’in bu yazısında dile getirdiği imtiyaz meselesinden vazge‐

çilmemiş olacak ki 23 Şubat 1914 tarihli19 Takvim‐i Vekayi gazetesinin 1737. 

nüshasından başlamak üzere bölümler halinde, “Kavanin ve Nizâmât” başlığı 

altında bir irâde‐i seniyye ve ekinde bir mukavelename yayınlanmıştır. Bu 

irâde‐i  seniyye  aslında  “Konya  Vilâyetinde  Karaman  Suğla  Gölünün  Teybîsi 

Hakkında  İmtiyâz Mukavelenâmesi”  adını  taşıyan  bir  imtiyaz  sözleşmesinin 

Hey’et‐i Vükelâ yani bugünkü dille ifade etmek gerekirse Bakanlar Kurulu 

tarafından onaylanması demektir.20 

İmtiyaz sözcüğü şu anlamları taşımaktadır: 

Başkalarından ayrılma, farklı olma. 

Ayrıcalık. 

3. Bir  işi başkaları yapamamak üzere hususi müsaade  ile bir kimseye 

veya bir müesseseye verme.21 

Bu irâde‐i seniyye Karaman ile ilgili olarak çıkarılan ve Osmanlı arşivle‐

rinde yer alan nadir belgelerden biridir.22 Ancak söz konusu irâde‐i seniyye 

incelendiği zaman yapılan işin gerçekten imtiyaz kelimesinin bütün anlam‐

larını harfiyen yerine getirdiği yani Karaman halkına herhangi bir katkısının 

olmadığı  ve  sulak  araziyi  kurutmak  bahanesiyle  birilerinin  bölgede  rant 

elde etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Bu  irâde‐i  seniyye  ile Konya Vilayetinde Karaman Suğla Bataklığının 

temizlenmesi ve kurutulması için bir anonim şirket kurulması kararlaştırıl‐

mıştır. Bunun yanı sıra bataklık çevresindeki köylerin ahalisini iştirak ettir‐

mek, kişiler adına senetler düzenlemek, hükümetçe kabul edilebilir ve ge‐
                                                                         
18  Şerif, age., s. 222. 
19  Tarihlerin birbirine çevrilmesinde şu eserden yararlanılmıştır: Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Takvîmü’s-Sinîn, Haz: Yücel 

Dağlı-Hamit Pehlivanlı, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993. 
20  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332/10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1. 
21  Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Haz: Aydın Sami Güneyçal, 12. Baskı, Ankara 1995, s. 434. 
22  Ahmet Mısırlıoğlu, Karaman Tarihi ve Kültürü Bir Zamanlar Karaman, (Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A. Ş.’nin Katkılarıyla 

Basılmıştır), 2. Baskı, Haziran 2008, s. 7, 8. 
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çerli bir teminat verilmek şartlarıyla Osmanlı tebaasından Osman Paşazâde 

Ahmed, Edhem Paşazâde Tevfik Beyler  ile  tüccardan Mahmud, Bogos ve 

Ohannes  efendilere  imtiyaz  verilmesi Meclis‐i  Vükelâ  tarafından  uygun 

görülmüştür.23 

Dönemin Padişahı Mehmed Reşad, Sadrazam ve Harbiye Nâzırı Mah‐

mud Şevket, Hariciye Nazırı Mehmed Said, Şûrâ‐yı Devlet Reisi Said, Şey‐

hülislâm Esad, Adliye Nâzırı ve Evkaf‐ı Hümâyun Nâzır Vekili  İbrahim, 

Bahriye Nâzırı Mahmud Paşa (Bulunmadı), Dâhiliye Nâzırı Âdil, Posta ve 

Telgraf ve Telefon Nâzırı Oskan, Ticaret ve Ziraat Nâzırı Celâl, Nafıa Nâzırı 

Basarya, Maliye Nâzırı Rıfat ve Maarif Nâzırı Ahmed Şükrü beylerden olu‐

şan heyet bu imtiyazı onaylamıştır.24 

Bu irâde‐i seniyyede yapılacak işe halkın iştirak ettirileceği ifade edilmiş 

olsa  da  ekinde  bulunan mukavelename  incelendiğinde  halkın  büyük  bir 

zarara uğrayacağı, elindeki araziyi bile kaybedeceği anlaşılmaktadır. 

Miladi 1 Nisan 1913, Rumi 19 Mart 1329 ve Hicri 23 Rebî‘ü’l‐âhir 1331 

tarihini  taşıyan  bu  irâde‐i  seniyyenin  icrasına Nafıa Nezareti’nin memur 

olduğu belirtilmektedir.25 

Mukaveleden anlaşıldığı kadarıyla Karaman Kasabası yakınında bulu‐

nan Suğla Gölü ve Bataklığı üzerinde işlemler yapılarak bataklık kurutula‐

cak ve bu ameliyyâtın yani işin sonunda miktarı belli olmayan sahipsiz ara‐

zi tarıma elverişli hale getirilecek ve dolayısıyla bu işi yapanlar söz konusu 

araziden yararlanma yoluna gideceklerdir.26 

Mukaveleye göre imtiyaz sahipleri evvela kurutulacak gölün ve göl su‐

larının  akıtılacağı  yerlerin  1/10.000  ölçüsünde mufassal  ya  da  detaylı  bir 

haritasını  yaptıracaklardır.  Bu  haritanın  yapılmasındaki maksat  geçici  ve 

devamlı su altında kalan yerleri tespit etmek ve tesviye işlemlerini işaretle‐

mek olacaktır. Aynı şekilde bir de 1/100.000 ölçeğinde genel bir harita çizile‐

cek ve bu haritadan Nafıa Nezareti’ne on nüsha verilecektir. Ayrıca Nafıa 

Nezareti’nin  sağlayacağı  teknik  personel  kurutma  işlemiyle  ilgili  ihtiyaç 

duyulan her türlü kayıt ve evrakı imtiyaz sahiplerinin resmhanesinde tetkik 

edecek ve onlara yardımcı olacaktır. Bundan başka imtiyaz sahipleri konuy‐

la ilgili işaretleri gösteren bir liste ve bir harita daha yapacaklardır.27 

İkinci bir husus ise ölçümlerle  ilgilidir. Bölgede havanın sıcaklığı, nem 

ve buharı da muntazaman ölçülecek ve ölçüm sonuçları her yıl düzenli ola‐

rak Nafıa Nezareti’ne bildirilecektir. Mukavelede belirtilen üçüncü bir hu‐

sus ise yine yapılacak işlerin kesitlerinin belirli ölçülerde kâğıt üzerine akta‐

                                                                         
23  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1. 
24  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1. 
25  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1. 
26  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1. 
27  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1, 2. 
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rılmasıyla ilgili olup işin teknik boyutunu kapsamaktadır. İmtiyaz sahiple‐

rinin yerine getirmek zorunda oldukları dördüncü bir husus da kurutulacak 

bataklık  içinde ve  çevresindeki  sahipli  arazinin  sınırlarını gösteren  1/1000 

ölçekli bir harita yapmaktır. Bu haritada arazi su altında kalıp kalmadığına 

göre üç bölüme ayrılacak ve işaretlenecektir. İmtiyaz sahipleri bu harita ve 

resimlere  ek  olarak  bir  de  rapor  hazırlayacaktır.  Bu  rapor  yapılacak  işin 

teknik yönünü ortaya koyacak mahiyette olacaktır.28 

Buraya kadar  söylenenler mukavelenin birinci ve  ikinci maddelerinde 

yer  verilen  hususlardır.  Daha  sonraki maddelerde  alınan  kararlara  göre 

imtiyaz dâhilinde olan daimi veya geçici olarak  su altında kalan arazinin 

kurutulması ve ıslahı için kanal açılması, set yapılması gibi ne tür işlere ihti‐

yaç varsa bunların hepsi hazırlanacak haritalarda ve diğer çizimlerde göste‐

rilecektir. Bütün bu işler imtiyaz sahipleri tarafından yapılacaktır. Yine mu‐

kavelede beyan edildiğine göre imtiyaz sahipleri bölgede şahıslara ait kanal, 

hendek ve ark gibi unsurları kaldırmak isterse sahiplerine tazminat ödeye‐

rek  bunu  gerçekleştirebilecektir. Ayrıca  eski  köprü  ayağı,  kazık  ve  diğer 

enkazı da kaldırabilecektir. Yol ve geçitlerin inşasına duruma göre hükümet 

müdahale edebilecektir. Kullanılan malzemeler kaliteli olacak ve  inşaatlar 

bilimsel metotlarla yapılacaktır. Suğla Gölü sularından istifade etmekte olan 

kişiler  bu  kurutma  işinden  dolayı  zarara  uğrarlarsa  imtiyaz  sahipleri  bu 

zararı  tazmin  edeceklerdir.  İmtiyaz  sahipleriyle  arazi  sahipleri  arasında 

anlaşmazlık çıktığında  İstimlâk Kanununa göre hareket edilecektir. Geçici 

olarak  inşaat için kullanılan arazinin sahiplerine hükümet marifetiyle imti‐

yaz sahipleri tarafından tazminat verilecektir.29 

Konu devlet  arazisine geldiğinde  ise  imtiyaz  sahiplerine daha  serbest 

davranıldığı görülmektedir. Çünkü mukaveleye göre devlete ait  topraklar 

inşaat için gerekli olduğu takdirde imtiyaz sahiplerine meccanen yani ücret‐

siz  terk olunacaktır. Geçici olarak kullanılan devlet  arazisinden de  imalat 

veya çalışmalar müddetince bila ücret yani yine ücretsiz  istifade edilecek‐

tir.30 

Mukaveleye göre imtiyaz sahipleri işin gerektirdiği ölçüde daha büyük 

ölçekli  haritalar  tanzim  edecekler  ve  söz  konusu  kurutma  işlemini  proje 

haline  getireceklerdir.  Söz  konusu  çalışma  irâde‐i  seniyye  haline  getirilip 

yani onaylandıktan sonra Nafıa Nezareti’ne teslim edilecektir. Teslimat on 

sekiz ay içinde gerçekleşecektir.31 

                                                                         
28  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 2. 
29  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 2. 
30  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 2. 
31  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 2. 
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Nezaret bu projeleri veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde inceleyecek 

uygun olanı uygun haliyle olmayanı da gerekli düzeltmeyi yaparak tasdik 

edecektir. Bu  işler üç ay  içinde yapılmazsa projeler onaylanmış  sayılacak‐

tır.32 Görüldüğü gibi burada bir baskı vardır. Nafıa Nezareti projeleri onay‐

lamaya  zorlanmakta üç  ay  içinde onaylamazsa projeler onaylanmış  sayıl‐

maktadır. 

Zorunlu sebepler dışında imtiyaz sahipleri projelerin tasdikinden itiba‐

ren altı ay zarfında işe başlayacak ve üç sene içinde inşaat bitirilecektir. Zo‐

runlu haller olursa bu durum mahalli hükümete ve Nafıa Nezareti’ne bildi‐

rilecektir. Projelerdeki değişiklikler  ya da  yeni projeler  söz  konusu  oldu‐

ğunda ise bu durum yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Nafıa Nezare‐

ti’ne sunulacaktır. Yapılan işler tamamlandığında Nafıa Nezareti bir komis‐

yon  kurarak  geçici  kabulünü  yapacak  bundan üç  sene  sonra da  yine  bir 

komisyon marifetiyle yapılacak  incelemenin  sonunda  şartlar uygun görü‐

lürse kesin kabulü gerçekleşecektir.33 

Kabul komisyonlarının harcırah ve diğer masrafları imtiyaz sahipleri ta‐

rafından karşılanacaktır.34 Dolayısıyla imtiyaz sahipleri tarafından ihtiyaçla‐

rı karşılanacak olan bir komisyonun yapılan işleri kabul etmemesi de müm‐

kün olmayacaktır. 

İrâde‐i  seniyye  kapsamındaki  mukavelenamenin  bir  diğer  bölümü 

“Arâzinin Tasnifi ve Eshâb‐ı İmtiyâzın Hisse‐i Menâfi’i” başlığı altında düzen‐

lenmiş olup buna göre bölgedeki arazi üçe ayrılacaktır. Bu bölümlerden her 

birine dâhil olan arazinin  sınırları haritalarda muhtelif  renklerle ve zemin 

üzerinde sabit işaretlerle gösterilecektir. Arazinin özellikleri şöyledir: 

Birinci sınıf arazi daima su altında kalan veya bataklık halinde bulunan 

ve bu yüzden ziraata uygun olmayan yerler. 

İkinci sınıf arazi daimi surette su altında bulunmayıp yalnız bazı yıllar‐

da veya her yıl sürekli olarak bazı mevsimlerde su altında kaldığından do‐

layı ancak ara sıra tarım yapılabilen yerler. 

Üçüncü sınıf arazi ise genel olarak tarım yapılabilen ve menfaat sağla‐

nan yerler olmakla beraber ara sıra veya daima gereğinden  fazla sulak ol‐

duğundan dolayı kıymetten düşmüş yerlerdir. 

Verilen bu imtiyazın ya da yapılan mukavelenamenin en önemli nokta‐

sı, birinci sınıfa dâhil olup imtiyaz sahipleri tarafından temizlenip kurutula‐

cak olan sahipsiz arazinin  imtiyaz sahiplerinin malı olması ve bu arazinin 

söz konusu şahıslara ücretsiz tapu edilecek olmasıdır. 

                                                                         
32  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 2; Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 

Şubat 1329, No: 1738, s. 3. 
33  Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 Şubat 1329, No: 1738, s. 3. 
34  Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 Şubat 1329, No: 1738, s. 3. 
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Mukavelename ile birinci sınıftaki sahipsiz arazi imtiyaz sahiplerine ve‐

rilirken  sahipli  arazinin  yani  kişilerin  elinde  bulunan  toprakların  yarısı, 

ikinci sınıfa mensup olanların dörtte biri imtiyaz sahiplerine terk edilecektir. 

Mesele bununla da bitmemektedir. Üçüncü sınıf arazide ise şöyle bir uygu‐

lama  olacaktır: Bu  arazi  kurutma  işinden  sonra  incelemeye  alınacak  yani 

kurutma işleminden önceki kıymetiyle kurutma işleminden sonraki kıymeti 

araştırılacak ve değer artışının yarısı arazi sahipleri tarafından yine imtiyaz 

sahiplerine ödenecektir.35 

Birinci ve ikinci sınıf arazi sahipleri yukarıda belirtildiği şekilde arazile‐

rinin yarısını ve dörtte birini  imtiyaz  sahiplerine  terk etmek  istemedikleri 

takdirde  imtiyaz  sahipleri  tarafından  bir  şirket  kurulacaktır.  Bu  şirketin 

kurulması ve  keşifler  için yapılan masraflar da dâhil  kurutma  işlemi  için 

yapılan bütün harcamalar birinci ve ikinci sınıfa dâhil olan sahipli ve sahip‐

siz araziye bölünecek, dönüm başına kaç kuruş düştüğü Nafıa Nezareti’nce 

tespit edilecektir. Böylece hesaplanan bedel esas tutularak birinci sınıf arazi 

için  tam ve  ikinci  sınıf arazi  için yarım hisse  itibariyle  zikredilen arazinin 

büyüklüğü  ile orantılı bir  şekilde hesaplanarak  tespit  edilecek miktardaki 

para arazi sahipleri tarafından imtiyaz sahiplerine ödenecektir. Üçüncü sınıf 

arazi  sahipleri  ise  arazilerinde  gerçekleşecek değer  artışının  yarısını nakit 

olarak ödemek istemedikleri takdirde bu paranın karşılığı olarak komisyon 

tarafından takdir olunan kıymet esasına göre gereken miktarda araziyi ken‐

di arazisinden ayırarak imtiyaz sahiplerine terk edeceklerdir.36 

Bu hükümlere uygun olmak  şartıyla arazi sahipleri  tarafından  imtiyaz 

sahiplerine verilmesi lazım gelen paranın imtiyaz sahipleri tarafından kabul 

edilecek muteber kefiller gösterilmek şartıyla en geç on sene zarfında yüzde 

beş  basit  faizle  taksitler  halinde  ödenmesi  gerekecektir.37 Görüldüğü  gibi 

burada arazi  sahiplerinin  lehine hiçbir  şey yoktur. Her halükârda  imtiyaz 

sahipleri kârlıdır. En az 20‐30 bin dönüm arazinin imtiyaz sahiplerinin eline 

geçmesi ayrıca köylülerden büyük miktarda para  talep edilmesi gündeme 

gelmektedir. 

Söz konusu imtiyaz kapsamında önemli görevler üstlenecek bir komis‐

yonun kuruluşu da mukavelenamenin başka bir maddesi ile düzenlenmiş‐

tir. Bu düzenleme de  ilginçtir. Sahipli ve sahipsiz arazinin sınırlarını belir‐

lemek, adı geçen araziden devamlı veya geçici olarak su altında bulunanları 

ayırt  etmek,  arazinin  kurutulmadan  önce  ve  sonraki  kıymetlerini  takdir 

etmek, arazi sahiplerinin kurutma işinden ne kadar zarar ya da kâr ettikle‐

                                                                         
35  Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 Şubat 1329, No: 1738, s. 3. 
36  Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 Şubat 1329, No: 1738, s. 3; Takvîm-i Vekayi, 29 Rebî-ül-evvel 1332 / 12 

Şubat 1329, No: 1739, s. 2. 
37  Takvîm-i Vekayi, 29 Rebî-ül-evvel 1332 / 12 Şubat 1329, No: 1739, s. 3. 
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rini  belirlemek  üzere  bir  komisyon  kurulacaktır.  Bu  komisyon  ikisi  arazi 

sahipleri  tarafından  ikisi  imtiyaz  sahipleri  tarafından  seçilmek ve üçü hü‐

kümet  tarafından  tayin  olmak  üzere  yedi  üyeden  oluşacaktır. Komisyon 

keşiflerin yapıldığı andan  itibaren görevine başlayacak, hükümetten dilek‐

çeleri havale olunan müracaat sahiplerini dinleyecek, bölgedeki halktan ve 

hükümet memurlarından  gerekli  bilgi  ve  açıklamayı  talep  edebilecektir. 

Komisyonun oy çokluğu ile alacağı kararlar gerek imtiyaz sahipleri gerekse 

arazi sahipleri için mutlaka uyulacak kararlar olacaktır. Komisyon üyeleri‐

nin harcırahları, ilân ve inceleme masrafları tamamen imtiyaz sahipleri tara‐

fından sağlanacaktır.38 

Bataklık alandaki vakıf arazileri de unutulmamıştır. Buna göre kurutu‐

lacak alanda tahsisat kabilinden vakıf arazisi yani mülkiyeti devlete ait an‐

cak  geliri  hazineden  alacaklı  bir  şahsa  bırakılmış  arazi  varsa  bunlar  aynı 

şahsa ait araziler gibi işlem görecek, evkaf‐ı sahiha yani gerçek vakıf arazile‐

ri ise mevcut kanun ve usule tabi tutulacaktır.39 

Yapılacak kurutma  işleminden zarar görebileceğini  tahmin edenler ve 

itiraz etmek isteyenler için de bir yol bulunmuştur. Buna göre kurutma iş‐

lemine  başlamadan  önce  İstanbul’da  vilayet merkezinde  yayınlanan  beş 

gazetede ve kurutma  işleminin yapılacağı bölgelerde de münadiler vasıta‐

sıyla haftada birer defa olmak üzere  toplam  altı defa  ilan verilecektir. Bu 

ilanlarda kurutulacak ve ıslah edilecek yerlerdeki arazinin sınıflara ayrılma‐

sından, sınırlarının belirlenmesinden veya yapılacak  işlerden zarar görece‐

ğini tahmin edenlerin merkezi ya da mahalli hükümete müracaat etmeleri 

duyurulacaktır. Bir yıl içinde müracaat etmeyenlerin bundan sonraki müra‐

caatları dikkate alınmayacaktır. Mahalli hükümetten başka makamlara ya‐

pılan başvurular süresi içinde ilgili komisyona ulaştırılamazsa zamanı geç‐

tiğinden dolayı dikkate alınmayacaktır.40 

Mukavelenamenin dördüncü ve son bölümü ise muhtelif maddelerden 

oluşmaktadır.  İmtiyaz  sahipleri  mukavelenamenin  irâde‐i  seniyyeye  dö‐

nüşmesinden itibaren iki ay zarfında Osmanlı Bankasına nakden veya piya‐

sa  fiyatıyla devlet  tahvili  olarak  bin  lira  teminat  vereceklerdir. Teminatın 

yatırılmasından sonra Ferman‐ı Âlî kendilerine teslim olunacaktır. Bu temi‐

nat, işin kesin kabulü yapıldıktan sonra iade edilecektir. İmtiyaz sahipleri iki 

ay içinde teminatı yatırmaz ise kendilerine ayrıca bir uyarı yapılmayacak ve 

imtiyazı kaybetmiş sayılacaklardır.41 

                                                                         
38  Takvîm-i Vekayi, 29 Rebî-ül-evvel 1332 / 12 Şubat 1329, No: 1739, s. 3. 
39  Takvîm-i Vekayi, 29 Rebî-ül-evvel 1332 / 12 Şubat 1329, No: 1739, s. 3.  
40  Takvîm-i Vekayi, 29 Rebî-ül-evvel 1332 / 12 Şubat 1329, No: 1739, s. 3.  
41  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 1. 
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İmtiyaz sahipleri kurutma işini kendileri yapabilecekleri gibi iç tüzüğü 

Nafıa Nezaretince onaylanacak bir Osmanlı anonim şirketine de devredebi‐

lecektir.42 

Hükümet  imtiyaz  dâhilinde  lüzum  gördüğü  yerlerde  tabya  ve  is‐

tihkâmlar  yapabilecek  ve  bundan  dolayı  imtiyaz  sahipleri  hiçbir  suretle 

zarar ve ziyan talebinde bulunamayacaktır.43 

İşler bittikten sonra yapılan kanal, hendek, hark gibi kurutmayı sağla‐

yacak bütün yapıların tamiri için de bir komisyon kurulması düşünülmüş‐

tür. Buna göre kesin kabulü yapılan kanal, hendek, hark gibi yapıların ko‐

runması  ve  tamiratının  sağlanması  için  imtiyaz  sahipleri  veya  yerlerine 

geçecek  şirketin de dâhil olduğu bütün arazi sahipleri arasından seçilecek 

üç kişi ve hükümet tarafından tayin olunacak üç kişiden oluşan toplam altı 

kişilik bir heyet oluşturulacaktır. Bu heyet herkesin arazisinin büyüklüğü ve 

temin ettiği yararın derecesi nispetinde tamirata katkıda bulunmasına neza‐

ret edecektir. Heyete arazi sahipleri tarafından seçilecek üyelerin hükümetçe 

kabul ve memuriyetlerinin tasdik edilmesi gerekecektir. Ayrıca bu işle ilgili 

toplanacak paranın miktarı ile harcanmasına dair düzenlenecek nizamname 

hükümetin onayına sunulacaktır.44 

İmtiyaz sahipleri zamanında işi bitirmeyip uyarıları da dikkate almaz‐

larsa teminatları yanacak ve imtiyaz feshedilecektir. Böyle bir durumda işin 

devamını sağlamak  için imtiyaz sahiplerinin de görüşü alınarak Nafıa Ne‐

zaretince belirlenecek miktar üzerinden müzayede yapılacaktır. Müzayede‐

nin  sonunda  işi alan kimse yine bu mukavele hükümlerine  tabi olacaktır. 

İmtiyaz sahiplerinin hak ve vazifeleri bu kişiye devredilecektir. İhale bede‐

linden müzayede masrafı ve diğer masraflar düşüldükten sonra kalan kısım 

imtiyaz  sahiplerine  ödenecektir. Müzayededen  sonuç  alınamaz  ise  üç  ay 

sonra kıymet ve fiyat belirtilmeksizin yeniden bir müzayede ilanı yapılacak‐

tır. Bundan da sonuç alınamaz ise imtiyaz sahibinin hiçbir hakkı kalmaya‐

cak, yaptığı  inşaatlar ve bütün alet edevat devletin malı olacaktır.  İmtiyaz 

sahipleri yeniden bu işe talip olurlarsa o zaman yanmış olan teminatın iki 

misli teminat ödeyeceklerdir.45 

Çalışmaların başlayıp kesin kabulün yapılacağı tarihe kadar imtiyaz sa‐

hipleri inşaat üzerinde yapılacak teftişin masraflarını karşılamak üzere Na‐

fıa Nezaretine her ay on lira ödeyecektir.46 

                                                                         
42  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 1, 2. 
43  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
44  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
45  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
46  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
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İmtiyaz sahipleri çalışmalar esnasında ihtiyaç duyuldukça çağrılacak bir 

ecnebi  başmühendisin  dışında  bütün  çalışanlarını  Osmanlı  tebaasından 

seçecektir.47 

İnşaat  çalışmaları  sırasında  tarihi  eser  vesaire  ortaya  çıkması  halinde 

mevcut nizâmâta göre hareket edilecektir.48 

Çalışmalar sırasında hükümet inşaat alanında fen ya da zabıta memur‐

ları  bulundurmak  lüzumu  hissederse  bunların  ikameti  için  geçici  binalar 

imtiyaz sahipleri tarafından yapılacaktır.49 

Mukavelenamenin  irâde‐i  seniyyeye  dönüştüğü  tarihten  kesin  kabul 

yapılıncaya  kadar  imtiyaz  sahipleri  ya da devredecekleri  şirketin  ikamet‐

gâhı Konya’da olacak ya da orada resmi bir vekil yani vekâleti yazı ile bildi‐

rilmiş ya da onaylanmış bir temsilci bulunduracaktır. Aksi halde belediyeye 

yapılacak  tebligat  imtiyaz  sahipleri  veya  yerlerine  geçecek  şirkete  tebliğ 

edilmiş sayılacaktır.50 

Mukavelenamenin uygulanmasından dolayı hükümet ve imtiyaz sahip‐

leri  arasında  çıkacak  anlaşmazlıklar  Şura‐yı Devlette,  imtiyaz  sahipleriyle 

ahali arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar ise ait olduğu Osmanlı mahkeme‐

lerinde halledilecektir.51 

Bu mukavelename 2 Nisan 1329 (15 Nisan 1913) tarihli ve 18 nolu tezki‐

re‐i  samiyye yani  sadrazamlık makamından yazılan yazı  ile  tebliğ olunan 

irâde‐i seniyyeye uygun olarak der‐saâdette yani İstanbul’da karşılıklı ola‐

rak imzalanmıştır.52 

14 Ağustos 1329 (27 Ağustos 1913) tarihinde bu mukavelenameyi imti‐

yaz sahipleri olarak Tevfik Bey adına vekâletname  ile vekili Rıfat, Ahmed 

Bey adına vekâletname ile vekili ve kendi adına Ohannes Arslanyan, Mah‐

mud Bey ve Bogos Arslanyan  imzalarken hükümet adına  ise Nafıa Nazırı 

Osman Nizami  Bey  imzalamıştır.53  Bu  irâde‐i  seniyye  ve mukavelename 

şöyle bir tarihi süreçten geçmiştir: 

                                                                         
47  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
48  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
49  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
50  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
51  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
52  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2. 
53  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Osman Nizami Paşa 1856-1939 yılları 

arasında yaşamıştır. 16.10.1908-23.04.1913 tarihleri arasında Berlin Büyükelçiliği, Haziran-Aralık 1913 tarihleri arasın-
da Nafıa Nazırlığı ve 20.08.1921-30.08.1922 tarihleri arasında da Roma Büyükelçiliği yapmıştır (Sinan Kuneralp, Son 
Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922) Prosopoprafik Rehber, İsis Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, 2003, s. 115). 
Berlin Büyükelçiliği sırasında Londra’da I. Balkan Savaşı sonrasında yapılan 13 Aralık 1912’de başlayan barış konfe-
ransına katılan Türk heyetindeki temsilcilerden biridir (New York Times, 10 Aralık 1912). Aynı zamanda Bulgaristan’la 
29 Eylül 1913’te yapılan barış antlaşmasında imzası vardır (Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, 
Cilt I, Ankara, 1953, s. 457). Osman Nizami Paşa Nafıa Nazırlığı döneminde Ali Fuat Cebesoy’un Kuzguncuk’taki evin-
de bir hafta sonu Mustafa Kemal ile tanışmıştır. Osman Nizami Paşa’nın “İstibdat idaresi bir gün elbette yıkılacaktır. 
Fakat onun yerine batılı manada bir idare gelip de memleketi her bakımdan acaba kalkındırabilecek midir? Ben buna 
inanmıyorum” demesi Mustafa Kemal’i kuşkulandırmıştır. Nizami Paşa Abdülhamit'in adamlarından biri olabilir mi? 
Kendisinin ağzını arayan bir hafiye midir? Mustafa Kemal, bu olasılıklara karşın gene de düşüncelerini cesaretle söy-
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1 Nisan 1913’te bir irâde‐i seniyye çıkarılarak Karaman Suğla Bataklığını 

kurutma imtiyazının ilgili kişilere verildiği onaylanmıştır. 

15 Nisan 1913’te 18 nolu sadrazamlık tebliği ile irâde‐i seniyye imtiyaz 

sahiplerine duyurulmuştur. 

27 Ağustos 1913’te imtiyaz sahipleri ve devlet adına söz konusu irâde‐i 

seniyyeye uygun olarak mukavelename karşılıklı olarak imzalanmıştır. 

Böylece irâde‐i seniyye ve irâde‐i seniyyeye iktiran eden yani eki haline 

gelen mukavelename 23 Şubat 1914 tarihinden başlamak üzere kısım kısım 

Takvîm‐i Vekayi’de yayınlanmıştır.54 

Ayrıca 1330 tarihinde İstanbul Bâb‐ı Âli Caddesi, 23‐32 numaralı adreste 

bulunan Cihân Matbaasında  “Karaman  Kasabası  Kurbunda  Vâki’  Suğla Gö‐

lü’nün Teybîsi Hakkında İmtiyaz Mukavelenamesi Lâyihasıdır” adıyla küçük bir 

risale  yayınlanmıştır.  Bir  örneği  bugün  Erzurum’da Atatürk Üniversitesi 

Kütüphanesinde bulunan bu Lâyiha günümüz Türkçesine aktarılarak oriji‐

nal metniyle birlikte makalemizin sonuna eklenmiştir.55 

Ancak Takvîm‐i Vekayi’de yayınlanan irâde‐i seniyye ve irâde‐i seniy‐

yeye dönüşen mukavelename  ile  İstanbul’da Cihân Matbaasında müstakil 

olarak bastırılan mukavelename arasında bazı küçük imla ve söyleyiş farklı‐

lıkları dışında çok ciddi anlam farklılıklarına yol açabilecek alıntı veya nok‐

sanlar da bulunmaktadır: 

Takvîm‐i Vekayi’de mukavelename ile birlikte irâde‐i seniyye metni ve 

başta  padişah  olmak  üzere  hey’et‐i  vükelânın  isimlerine  yer  verilirken, 

Lâyihada bu kısım yoktur.56 

Takvîm‐i Vekayi’de yayınlanan mukavelenameyi Osmanlı Devleti adı‐

na Nafıa Nazırı Osman Nizami  imzalamıştır. Lâyihanın  sonunda  ise her‐

hangi  bir  imza  yoktur.57 Ancak Lâyihanın  ikinci  sayfasında Nafıa Nazırı 

olarak “Osmanlı Devleti namına hareket eden Meclis‐i Âyân a’zâsından Ticaret ve 

                                                                                                                   
lemeye kararlıdır. Der ki: “Paşa Hazretleri! Garplı manadaki idareler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün uyur gibi görü-
nen milletimizin çok kabiliyeti ve cevheri vardır. Fakat bir- inkılâp vukuunda bugün iş başında olanlar yerlerini muhafaza 
etmeye kalkarlarsa o vakit buyurduğunuzu kabul etmek lazım getir. Yeni nesiller içerisinde her hususta itimada layık in-
sanlar çıkacaktır.” Osman Nizami Paşa susup, olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap vermemiştir. Aynı günün akşamı ay-
rılmak üzere veda eden Mustafa Kemal'e şunları söylemiştir: “Mustafa Kemal Efendi oğlum, sen, bizler gibi yalnız 
Erkân-ı Harp zabiti olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği 
üzerinde müessir olacaktır. Bu sözlerimi bir kompliman olarak alma. Sende, memleketin başına gelen büyük adamların 
daha gençliklerinde gösterdikleri müstesna kabiliyet ve zekâ emareleri görmekteyim. İnşallah yanılmamış olurum.” (Ali 
Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul, 1981, s. 36). Osman Nizami Paşa yanılmamıştır. Gerçekten de Mus-
tafa Kemal, gençlik çağlarından beri geleceğin Atatürk’ünden belirtiler ve ışıklar vermiştir.  

54  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1; Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 
Şubat 1329, No: 1740, s. 2.  

55  Bkz. EKLER BELGE 3, Karaman Kasabası Kurbunda Vâki’ Suğla Gölü’nün Teybîsi Hakkında İmtiyâz Mukavelenâme-
si Lâyıhası, Matbaa-i Cihân, Bâb-ı Âlî Caddesi Numero 23-32, İstanbul 1330 (Bundan sonra Lâyıha şeklinde gösterile-
cektir). 

56  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1; Lâyıha, s. 2. 
57  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Lâyıha, s. 10. 
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Nafıa Nazırı utûfetli Gabriel Noradunkyan Efendi Hazretleri” ifadesi kullanılmış‐

tır.58 

Takvîm‐i  Vekayi’de  “harîta‐i  mufassala”  tabiri  kullanılırken,  Lâyihada 

“harîta‐i muntazama” tabiri kullanılmıştır.59 

Takvîm‐i Vekayi’de ölçekler hem rakamla hem de yazıyla  ifade edilir‐

ken, Lâyihada sadece rakamla ifade edilmiştir.60 

Takvîm‐i Vekayi’de yayınlanan mukavelenamenin dokuzuncu madde‐

sinde yer alan, “İş bu muamele üç ay zarfında Nezâretce îfâ edilmediği halde proje‐

ler  tasdîk  edilmiş add olunacaktır”  ifadesi Lâyihada yayınlanan mukavelena‐

medeki aynı maddede yer almamaktadır.61 

Takvîm‐i  Vekayi’de  yayınlanan mukavelenamenin  yirminci maddesi 

“Hükûmet‐i  seniyye  daire‐i  imtiyaz  dâhilinde  lüzum  göreceği mevâkide  tabya  ve 

istihkâmlar  inşa  edebilecek  ve  bundan  dolayı  sahib‐i  imtiyazın  bir  gûna  zarar  ve 

ziyan  talebine  hakkı  olmayacaktır”  şeklinde  iken,  Lâyihada  ise  aynı madde 

şöyle  düzenlenmiştir:  “Hükûmet‐i  seniyye  arzu  ettiği  takdirde  daire‐i  imtiyaz 

dâhilinde tensîb edeceği mevâkide kendi hesabına istihkâmat‐ı daime ve muvakkate 

inşa edebilecektir.” Yani Lâyihada imtiyaz sahiplerinin zarar ve ziyan talebin‐

de bulunamayacakları hususu dile getirilmemiş veya metinden çıkarılmış‐

tır.62 

Takvîm‐i Vekayi’deki yirmi birinci maddede kullanılan “hey’et” kelime‐

si yerine Lâyihada “sendika” kelimesi kullanılmıştır.63 

Görüldüğü gibi buraya kadar arada bazı küçük farklar vardır hatta bun‐

lardan bazıları dikkate almaya değmeyecek niteliktedir. Ancak bazı nokta‐

ları gözden uzak tutmak mümkün değildir. İşte bunlardan biri şudur: 

Mukavelenamenin  Lâyihada  yayınlanan  kısmında  bir  yirmi  ikinci 

madde vardır ki bu madde Takvîm‐i Vekayi’de yoktur ve  şundan bahset‐

mektedir:  “Gerek  efrâd‐ı  ahâlinin  tahd‐ı  tasarrufunda  bulunan  ve  gerek  eshâb‐ı 

imtiyaza aid olan birinci  sınıf arâzi ameliyyâtının  ikmâliyle kabil‐i ziraat bir hale 

getirildikten sonra iki sene müddetle a’şârdan ve vergiden muaf olacaktır”.64 Bu da 

imtiyaz sahiplerine tanınmış başka bir ayrıcalıktır. 

Buradan  itibaren  her  iki  kısımdaki mukavelenamenin maddeleri  ara‐

sında bir uyumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Uyumsuzluğun sebebi de yuka‐

rıda bahsedilen maddenin mukavele metnine sokulmuş olmasıdır. Dolayı‐

sıyla  Takvîm‐i  Vekayi’deki  yirmi  ikinci  madde  Lâyihada  yirmi  üçüncü 

                                                                         
58  Lâyıha, s. 2. 
59  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1; Lâyıha, s. 2, (harîta-i mufassala- tafsilâtlı 

harita, harîta-i muntazaman-intizamlı harita) . 
60  Takvîm-i Vekayi, 27 Rebî-ül-evvel 1332 / 10 Şubat 1329, No: 1737, s. 1; Lâyıha, s. 2. 
61  Takvîm-i Vekayi, 28 Rebî-ül-evvel 1332 / 11 Şubat 1329, No: 1738, s. 3; Lâyıha, s. 5. 
62  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Lâyıha, s. 9.  
63  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Lâyıha, s. 9. 
64  Lâyıha, s. 9; Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2.  
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maddeye denk gelmiştir.65 Yine bu nedenle Takvîm‐i Vekayi’deki mukave‐

lename  yirmi  sekiz madde  iken  Lâyihadaki mukavelename  yirmi  dokuz 

madde  olmuştur.66  Görüldüğü  gibi  söz  konusu  mukavelename  hem 

Takvîm‐i Vekayi’de yayınlanmış hem de bir broşür haline getirilmiştir. An‐

cak broşürde yapılan ekleme ve çıkarmaların genelde  imtiyaz sahiplerinin 

lehine olduğu hissedilmektedir. 

Bu  irâde‐i seniyyenin çıkarılması ve mukavelenamenin  imzalanmasın‐

dan yaklaşık yedi‐sekiz yıl sonra 1922’de Karaman İdadisi Riyaziyye Mual‐

limlerinden  Sapancalı H. Hüseyin  Suğla  Bataklığı  ile  ilgili  olarak  şunları 

yazmıştır: 

“Suğla Bataklığı: 

Karaman’ın havasını asıl ifsad ve birçok hastalıkları tevellüd eden mezrûi doğu‐

ran bataklık budur. Suğla Bataklığı, Çavuş Gölü’nden akan su ile teşekkül etmişdir. 

Bu  bataklık  dahi  takriben  yirmi  bin  dönümü mütecaviz  arazi  işgal  etmekde  olub 

kurudulması içün on sene evvel bir anonim şirketi teşekkül ederek imtiyazını almış‐

dır. 

İmtiyaz Sahipleri: 

Maalesef  teybis  içün bir ameliyyât başlamadı. Teybis olunduğu gibi meydana 

çıkacak arazi imtiyaz sahiblerine kalıyor. Aynı zemanda civarındaki karyeler ahali‐

sine de mezkûr araziden istifade içün bazı müsaadat bahş edildiği mukavelenamede 

mündericdir.  Filhakika  şu menhut  bataklık  ortadan  kalkarsa  Karaman’ın  havası 

fevkalâde letafet ve ciyadet iktisab edecektir.”67 

Ahmet Şerif Suğla Gölü ve Bataklığını kurutma  teşebbüslerinin Gabri‐

yel Noradunkyan’ın Nafıa Nazırlığı  döneminde  (7 Ağustos  1908‐9  Eylül 

1909)68 başladığını 25 Nisan 1910 tarihli yazısında ifade etmiştir.69 Sapancalı 

Hüseyin ise 1922 tarihli eserinde bu teşebbüslerin on yıl önce başladığını ve 

henüz sonuçlanmadığını dile getirmiştir.70 

Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gündeme gelen 

bu proje muhtemelen I. Dünya Savaşı’nın başlaması, arazi sahiplerinin ka‐

bul edemeyeceği hükümler taşıması ve imtiyaz sahiplerinin büyük bir rant 

elde etmek peşinde olduklarının anlaşılması nedeniyle başarılı olamamıştır. 

Bu  işi devlet adına organize eden Gabriyel Noradunkyan ve Nikola Kons‐

tantin Basarya gibi Nafıa Nazırlarının ve imtiyaz sahiplerinden Bogos Ars‐

lanyan ve Ohannes Arslanyan’ın da Ermeni olması dikkat çekicidir. Ayrıca 

yine  imtiyaz  sahiplerinden  olup mukavelenameye  imza  atmayıp  vekâlet‐
                                                                         
65  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Lâyıha, s. 9. 
66  Takvîm-i Vekayi, 30 Rebî-ül-evvel 1332 / 13 Şubat 1329, No: 1740, s. 2; Lâyıha, s. 10. 
67  Sapancalı H. Hüseyin, Karaman Ahval-i İctimaiyye Coğrafiyye ve Tarihiyye 1338 R. / 1341 H. (Birinci Kitap), Yay. 

İbrahim Güler, Türk Tarih Kurumu, 1990, s. 31.  
68  Karakoç, agm., s. 162. 
69  Şerif, age., s. 219, 222. 
70  Sapancalı, age., s. 31. 
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name ile kendilerine Ohannes Arslanyan ve Rıfat Efendiyi vekil tayin eden 

Osman Paşazade Ahmed ve Edhem Paşazade Tevfik Bey ve kendi  adına 

mukavelenameyi imzalayan tüccardan Mahmud Efendi’nin kimler olduğu 

ise bilinmemektedir. Gazeteci Ahmed Şerif’in yukarıda yer verilen yazısın‐

da işin içinde yabancıların olduğunu söylemesi de gerçekten projenin yerli 

olmadığını özellikle çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bir gruba imti‐

yaz verildiği ya da bazı kişilerin bu hususta Ermenilerle işbirliğine girdiğini 

göstermektedir. Elbette ki bu projenin o günlerde gerçekleştirilememiş ol‐

ması sevindiricidir. 

Bugün bu proje devletin gücüyle gerçekleşmiştir. Suğla Gölü ve Batak‐

lığı bölgesinin günümüzdeki durumunu tetkik etmek maksadıyla gittiğimiz 

Hamidiye Köyü’nün Muhtarı Ekrem Koçak  bölge  ile  ilgili  olarak  şunları 

söylemiştir: “Biz Bulgaristan göçmeniyiz. Bu köy buraya aşağı yukarı 120 yıl önce 

kurulmuş. Köy II. Abdülhamit zamanında Hamidiye adını almış. Köy şu anda çok 

kalabalık  değil. Burada  115  civarı  seçmen  çıkıyor  ve  ben  ilkokula  giderken  80‐85 

hane vardı. Şimdi 35 hane anca çıkar. Çok göç oldu. Kalanlar da o hanenin son sahi‐

bidir. Onlar da öldü mü o haneler de kapanacak. Hele ki kış gününde hiç kimse kal‐

mıyor.  Şehirden  ev  alıyorlar  orada  yaşıyorlar. Yazın  gelirler  burada  ekin  ekerler, 

çiftçilik yaparlar. Hayvancılık da yapılır. Buralara pancar, arpa, buğday ve mısır 

ekilir. İçme suyunu kapalı şebeke kuyu suyundan sağlıyoruz. Su okulun orada bu‐

lunan depodan buraya gelir. Bizim sularımız acıdır ama. Zamanla su burada gölde 

yata yata acımıştır, bozulmuştur. Biz kuyuya kaplama sistemi yapıyoruz yoksa o su 

içilemez. Buradaki kuyuların hepsinde sular çekilmiştir. Eskiden bu kuyularda inek‐

leri  suladığımı biliyorum. Bunlar  çok eski kuyudur. Şu anda bunlara çocuklar ve 

hayvanlar düşmesin diye ağızları taşlarla kapatılmıştır. 

Göl ve bataklığın suları kurutulmadan önce su köyün yakınlarına kadar ulaşır, 

evlere  yaklaşık  200‐300 m uzaklıkta  olurdu. Gölde  2‐3 metre  kadar  su  oluyordu. 

Fazla  derin  değildi. Buralarda  çok  kamış  olurdu. Aşağı  yukarı  20  yıldır  su  yok. 

Kılbasan  üzerinden Karaköprü  suyu  gelirdi  buralara. Çok  su  geldiği  zamanlarda 

kanallarda patlamalar olurdu. 8‐10 metre patlardı ve taşan sular buralara dolardı. 

Buralar alçak olduğu için buralara akardı. Tahliye kanalları tarlalardan artan suları 

dökmek için yapılmıştı. Şu anda ekim yapanlar kuyular vasıtasıyla sulama yapıyor‐

lar. Günümüzde su Karaman’daki Gödet Barajından geliyor. 6‐7 tane köy bu bara‐

jın suyunu kullanıyor. Yolun sol tarafı tapulu arazi. 1 km ileride bir kuyu var. Biz 

oraya Karaköprü suyunu transit taşımak için bir kanal açtırdık. Onun berisi mera. 

Ondan ötesi de hazine arazisi. 1988’lerde kadastro çalışmaları olduğunda buraları 

hep meraya bıraktık. O yıllardan beri göl yeri meradır. 
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Gölün tekrar su ile doldurulması71 işimize çok yarar. Neden yarar diye soracak 

olursanız yer altı suları her geçen gün daha derine iniyor. Eskiden tarlalarda zincirli 

kuyular vardı o kuyularda sular 1 metre derindeydi elimizle erebiliyorduk. Elimizi 

yıkayıp oradan su içerdik. Şimdi o sular hep gitti. Şu anda dalgıç pompalar 70‐80 

metreden su çekiyor. Buraları tekrar su doldururlarsa yer altı suları da elbette zen‐

ginleşecek. Hayvanlara da tekrar ot olacak. 

Buralar hep kamışlıktı, sazlıktı. 4‐5 metre boyunda kamış olurdu. Bizim evlerin 

üzerinde gördüğünüz kamışlar bu gölün kamışıdır. Bu köyden kamış bile satarlardı. 

İhraç bile ediyorlardı, Avrupa’ya gönderilirdi. 1980’lerde yapılırdı bu iş.”72 

 

SONUÇ 

Karaman  yakınlarındaki Suğla Gölü ve  çevresi  yüzyıllar boyunca ve‐

rimli tarım arazisi olarak önemli bir gelir kaynağı konumunda idi. Bu özel‐

liği  ile Osmanlı Kanunnamelerinde,  Şer’iye Sicillerinde, Osmanlı Mufassal 

Tahrir  Defterlerinde  ve  çizilen  haritalarda  yer  almıştır.  Bölgenin  verimli 

topraklara  sahip olması gözlerin buraya çevrilmesine  sebep olmuştur. Ba‐

taklığı kurutup ortaya çıkacak tarım arazisine sahip olmak bazı kişilere ca‐

zip  gelmiştir.  Yukarıda  ifade  edilen  gelişmelerden  anlaşılacağı  üzere  bu 

kişiler bölge halkı ve arazi sahiplerini hiçe sayarak kendi menfaatleri doğ‐

rultusunda hareket  etmek  istemişlerdir. Bunlar  emellerini gerçekleştirmek 

için bir irâde‐i seniyye çıkartmayı bile başarmışlardır. Ancak bu düşünceleri 

gerçekleşmemiştir.  

Doğal  olarak  bölgedeki  bataklık problemi de devam  etmiştir. Çünkü 

Karaman ovasına su taşıyan Eskiçay, Fisandon veya Gödet Çayı,  İbrala ve 

Deliçay  yağışın  fazla  olduğu  yıllarda  Suğla  ve Çavuş  bataklıklarını  oluş‐

turmaktaydı.  Bu  arazi  kaybına  sebep  olduğu  gibi  sıtma  dolayısıyla  halk 

sağlığını da  tehdit  ediyordu.  1951‐1956  yılları  arasında bütün bu  çayların 

fazla sularını Ereğli Akgöl bataklık gölüne taşımak için Deliçay ana boşaltım 

kanalı açılmıştır. Açılan kanalların  toplamı 73 km olup bunun yaklaşık 50 

km’si Deliçay  ana boşaltım  kanalı,  15 km’si  İbrala  ana boşaltım kanalı,  8 

km’si Çavuş ana boşaltım kanalıdır. Bu proje ile 30.000 dönüm arazi kuru‐

tulmuştur.73 1958 yılında yapılan Ayrancı Barajı74 ve 1988 yılında inşa edilen 

Karaman merkezdeki Gödet Barajı75 da göl ve bataklıkların kurutulmasına 

katkıda bulunmuş  fakat bu uygulama günümüzde yer altı sularının çekil‐

mesine sebep olmuştur. 

                                                                         
71  Mavi Tünel Projesini kastediyor. 
72  agr., 13.02.2013. 
73  Mehmet Bildirici, Tarihi Su Yapıları Konya-Karaman-Niğde-Aksaray-Yalvaç-Side-Mut-Silifke, Ankara, 2009, s. 327. 
74  Bildirici, age., s. 354. 
75  Bildirici, age., s. 328. 
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Ancak şurası unutulmamalıdır ki Cumhuriyet hükümetleri söz konusu 

bataklıkları devlet imkânlarıyla kurutmuş, kimseye ayrıcalık vermediği gibi 

arazi sahiplerini de zor durumda bırakmamış,  toprak ya da para  talep et‐

memiştir. 
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EKLER 

 

A. RESİMLER 
 

Resim 1 

 
Suğla Gölü’nün günümüzdeki görünümü 

 

 

 

 

Resim 2 

 
Günümüzde Suğla Gölü ve su kanalları 
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Resim 3 

 
Günümüzde Suğla Köyü 

 

 

 

 

Resim 4 

 
Geçmişten kalan su kuyusu 
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Resim 5 

 
Göldeki kamışlardan yapılmış ev çatısı 

 

 

 

 

Resim 6 

 
Köydeki evlerden bir görünüm 
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B. BELGELER 

 

Belge 1 

 

 

BOA, İ. Meclis‐i Mahsus, 3325 (Türkiye haritası) 
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Belge 2 

 

 

Haritada Karaman‐Suğla bölgesini “kurutulacak bataklıklar ve cedveller vasıtasıyla saky olunacak arazi” 

olarak gösteren kısım 

 



40 • THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH • 7/13 

 

Belge 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Karaman Kasabası Kurbunda Vâki’ Suğla Gölü’nün 

Teybîsi Hakkında İmtiyâz Mukavelenâmesi Lâyıhasıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

İstanbul 

 

 

Matbaa‐i Cihân – Bâb‐ı Âlî Caddesi Numero 23 – 32 

1330 
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Karaman  Kasabası  Kurbunda  Vâki’  Suğla  Gölü’nün 

Teybîsi Hakkında İmtiyâz Mukavelenâmesi Lâyıhasıdır. 

 

Bir  taraftan Devlet‐i Osmaniyye  nâmına  hareket  eden 

Meclis‐i Â’yân a’zâsından Ticaret ve Nafıa Nazırı utûfetli 

Gabriel Noradunkyan Efendi Hazretleriyle diğer taraftan 

tebaa‐i  Devlet‐i  Osmaniyye’den  Osman  Paşazâde 

Ahmed ve Edhem Paşazâde Tevfik Beyler ve tüccârdan 

Mahmud  ve  Bogos  ve  Ohannes  Efendiler  beyninde 

mevadd‐ı âtiye kararlaştırılmıştır. 

 

 

Birinci Fasıl ‐ İmtiyâzın Mevzû’i 

Birinci Madde  ‐ Hükümet‐i  seniyye  tarafından Ahmed 

ve  Tevfîk  Beyler  ile  Mahmud  ve  Bogos  ve  Ohannes 

Efendilere Konya Vilâyeti  dâhilinde Karaman  kasabası 

kurbunda vâki’ Suğla gölünün teybîsiyle kabil‐i ziraât bir 

hale  vaz’  ve  ifrâğı  ve husûle  gelecek  sahipsiz  arazinin 

tasarruf  ve  fürûhtu  veyahud  zer’î  için  şerâit‐i  âtiyeye 

tevfîkan imtiyaz i’tâ’ kılınmış ve mûmâ‐ileyhüm de işbu 

imtiyâzı ol vechle kabul etmiştir. 

 

 

İkinci Fasıl ‐ Keşfiyyât ve Ameliyyât 

İkinci Madde ‐ Suğla Gölünün teybîsi için icrasına lüzum 

görülecek  ameliyyâtın  mufassal  harita  ve  lâyıhaları 

eshâb‐ı imtiyâz tarafından tanzim ve li‐ecl‐il tedkik Nâfıa 

Nezâretine i’tâ’ kılınacaktır. Verilecek harita ve lâyıhalar 

şunlardan ibarettir: 

Evvela  teybîs  edilecek  gölün  ve  işbu  göl  sularının 

akıtılacağı  mahallerin  1/10.000  mikyâsında  harîta‐i 

muntazaması yapılacaktır.  İşbu harîta‐i muntazamadan 

maksad  münâsib  fasılalı  tesviye‐i  münhanîleriyle 

râkımları  ve  topoğrafyada müsta’mel  bil‐cümle  işârât‐ı 

mahsûsayı hâvî ve ale‐l‐husûs gölün tesviye‐i süfelâ’ ve 

ulyâdaki  yataklarını  ve  suret‐i  âdiyye  veya  fevk‐al‐

âdeden  tuğyân  sularının  ihâta  ettiği  arâzînin  ve  suret‐i 

dâime  veya muvakkatede  su  altında  kalan mahallerin 

hudûdunu mübeyyin bir harîta tanzîm etmektir. Bundan 

başka  ayn‐ı  şerâiti  câmi’  1/10.000  mikyâsında  bir  de 

harîta‐i 
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umûmiyye tanzîm olunacak ve işbu harîta‐i muntazama 

ile harita‐i umumiyenin her birinden onar nüsha Ticaret 

ve Nâfıa Nezâretine  i’tâ’  edilecektir. Harita‐i muntaza‐

manın  sıhhat  ve  ahvâl‐i  arâzîye  mutâbakatını  te’mîn 

edecek  olan  bi‐l‐cümle  defâtir  ve müsveddât  ve  ame‐

liyyât‐ı teybîsiyenin suver‐i icrâiyyesini mübeyyin erkam 

ve  kuyûdât  arzu  edildiği  zaman  Nafıa  Nezâretinden 

ta’yîn olunacak me’mûrîn‐i  fenniyye marifetiyle eshâb‐ı 

imtiyâzın  resmhanesinde  tedkîk ve muayene olunacak‐

tır.  Eshâb‐ı  imtiyâz  gerek  harîtaların  tanzîmi  ve  gerek 

harîtaların  tanzîminden  sonra  projelerin  zemine 

tatbîkîyle i’mâlât‐ı sınâiyyenin ta’yîn‐i mevki’i için zemîn 

üzerinde yapılacak kargir ve döğme demirden ma’mûl 

tesviye müşirleri ve ahşap kazıkları suret‐i mükemmele 

ve metînede vaz’ ve te’sîs edecek ve bunların mevâki’ni 

ileride  kolayca  bilmeye  ve  kısmen  zâyi’  oldukları 

takdirde yeniden te’sîs etmeye hâdim bir cedvel ile bir de 

harîta tanzîm edecektir. 

Saniyen  ‐  teybîs  edilecek  göl  ile  civarında  bulunub 

yağmur sularını göle sevk eden mürtefi’ arâzî ve dağ ve 

tepeler  sularını  cem  eden  dereler  gölün  sularını  alıb 

tahliye  edecek  olan  cedvellerin  bu  tahliye  sularını 

akıtacağı mahaller sâlif‐üz‐zikr harîtalarda  irâe edileceği 

gibi  bunların  havzasının mesâha‐i  sathiyyesi  hesab  ve 

mevâsim‐i  muhtelifede  dâire‐i  imtiyâz  dâhilinde  âlât‐ı 

mahsûsa  vâsıtasıyla  irtifâ‐ı  hat  ve  havanın  derece‐i 

hararet ve rutubet ve tebhîriyyesi kayd ve tahrîr oluna‐

cak ve ol babdaki cedâvil her sene muntazaman Nafıa 

Nezâretine i’tâ edilecektir. 

Salisen  ‐  harîta‐i  muntazama  ve  umûmiyyenin  birer 

nüshası üzerine eshab‐ı imtiyâz‐ı ameliyyât‐ı mutasavve‐

reyi kırmızı hutût  ile  irâe edecek ve bunlar aynen veya 

ta’dilen kabul olunduktan sonra diğer nüshalar üzerine 

geçirilecektir. Açılacak  cedvellerin makatı‐ı  tûlânîyeleri 

tûlleri 1/10000 ve irtifâ’ları 1/50 mikyâsında olmak üzere 

tanzîm  ve  i’tâ  edilecektir.  İmâlât‐ı  sınaiyyenin  plân  ve 

makta’lar ve cedvellerin makatı‐ı arzânîyesi icabına göre 

1/200 yahud 1/50 mikyâsında tersîm ve  i’tâ olunacaktır. 

İşbu  resimler üzerinde  imâlât‐ı  sınaiyyenin  temellerinin 

sûret‐i  inşâ’sını  ta’yîn  etmek  için  icra  edilmiş  olan 

iskandil ameliyyâtı mevâki’ ve netâyici irâe olunacaktır. 

Râbian tathîr edilecek bataklığın ve bu bataklık dâhilinde 

ve  civârındaki  sahibli  arazînin hudûdunu müş’ir  1/100 

mikyâsında bir harîta  tanzîm  olunacak ve  bu harîtanın 

üzerinde  on  üçüncü  maddede  beyan  olunan  üç  sınıf 

arazi dahi  ayrı ayrı  renklerle  tefrîk ve  işaret edilecektir. 

Eshab‐ı  imtiyaz  işbu harita ve  resimlerle beraber bir de 

lâyiha i’tâ edecektir. 

İşbu lâyihada ittihâz edilen proje ve tertibatın fen nokta‐i 

nazarından esbâb‐ı mûcibesi beyan 
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ve  irâe  edilecek  ve  cedvellerin  makatı’nın  tayin  ve 

kabulü  için  lazım  gelen hesabât‐ı miyâhiye  ile  imâlât‐ı 

sınaiyyenin  ib’âdının  suret‐i  tayinini müsbet‐i mukave‐

met hesapları gösterilecektir. 

Üçüncü Madde  ‐  Dâire‐i  imtyâza  dâhil  olub  hudûdu 

ta’yîn edilecek olan ve sûret‐i dâime veya muvakkatede 

su altında bulunan arazinin  tathîr ve  ıslahı  içün cedvel 

güşâdı ve sedd inşâsı ve mevcûd mecrâların tathîri veya 

ba’zı mahallerin imlâ’sı gibi ne kadar ameliyyât  icrâsına 

lüzum  görülüyorsa  bunların  kâffesi  tanzîm  edilecek 

resmlere dâhil olacak ve eshâb‐ı  imtiyâz tarafından  icrâ 

edilecektir. 

Dördüncü  Madde  ‐  Eshâb‐ı  imtiyâz  teybîs  edilecek 

mahallerde  mevcud  olub  efrâda  aid  bulunan  cedvel, 

hark, hendek ve sedd gibi imâlâttan tathîr ameliyyâtının 

icrâsı ve hüsn‐i netîceye îsâli içün ta’dîl, hedm veya ref’i 

muktezî  olanların  eshâbına  tazmînât  vermek  şartıyla 

hedm  ve  ref’ini  taleb  edebilecek  ve  kezâlik  mevcûd 

mecrâlarda bulunan atîk köprü ayağı ve kazık ve enkâz 

gibi mevâni’i de çıkarabilecektir. 

Beşinci Madde  ‐  Güşâd  edilecek  cedvel  ve  mecrâlara 

müsâdif olan büyük ve küçük yolları ve geçidleri eshâb‐ı 

imtiyâz masârifi kendilerine aid olmak üzere muhâfaza‐

ya mecburdur. Bunlardan bazılarının ameliyyât civârın‐

da  tebdil‐i  istkâmete  lüzum  görülürse  tebdîl  edilen 

mahallerdeki meyllerin aksâm‐ı bâkîyedeki a’zamî meyli 

tecâvüz  etmeyecektir.  Cedveller  ve  hendekler  üzerine 

yapılması  icâb  eden  köprülerin üç metro  ile  on metro 

arasında tahavvül edebilecek olan arzı ve tarz‐ı inşâsı yol 

ve  geçitlerin  ehemmiyetine  ve  ahvâl‐i  mevkiîye  göre 

canib‐i hükûmetten  ta’yîn kılınacaktır. Hükûmet cedvel 

ve  mecrâ  ve  hendeklere  müsâdif  mahallerde  suların 

serbestce  cereyânını  te’mîn  edecek  vüs’atde  köprüler 

tertîb etmek  şartıyla  tarik‐i muhtelife  inşâ ve  ihdâsında 

muhtârdır. 

Altıncı  Madde  ‐  Levâzım‐ı  inşâiyye  en  iyi  cinsinden 

olacak ve ameliyyât‐ı kavâid fenne tevfikân icrâ edilecek‐

tir. 

Yedinci Madde ‐ Suğla Gölü sularından istifade etmekte 

olan  zirâî  ve  eshâb‐ı  arâzînin  ameliyyât  dolayısıyla 

intifâ’ına  halel  getirilecek  olur  ise  bunların  sulardan 

istifâde‐i kadîmesi eshâb‐ı  imtiyâz  tarafından  te’mîn ve 

mümkün olamadığı halde vuku’a gelecek zarar  tazmîn 

olunacak ve kezalik ameliyyât‐ı vâkıadan dolayı elyevm 

suların taarruzundan masûn bulunan bazı arâzi kısmen 

veya kâmilen su altında kalırsa eshâb‐ı  imtiyâz  bunları 

masârifi  kendine  aid  olarak  teybîs  etmeye  mecbur 

olacaktır. 

Sekizinci  madde  ‐  Menâfi‐i  umûmiyyeye  müteallik 

hususâttan bulunan işbu ameliyyât‐ı teybîsiyeye 
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ve  aksâm‐ı  müteferri’asına  muktezî  arâziden  efrâd 

uhdesinde  bulunan  yerlerin  mübâyaası  husûsunda 

eshâb‐ı  imtiyâz  ile  arâzi  sahipleri  arasında  i’tilâf  hâsıl 

olamaz ise İstimlâk Kanununa tevfîk‐i muâmele edilecek 

ve hîn‐i ameliyyâtta muvakkaten işgâline lüzum görülen 

arâzi  eshâb‐ı  imtiyâz  tarafından  eshâbına  tazmînât 

verilmek şartıyla istimâl olunacaktır. İ’mâlât ve teferruâtı 

için muktezî olan veyahud suret‐i muvakkatede işgaline 

lüzum görülen arâzi meyânında arâzi‐i emiriyye‐i hâlîye 

bulunduğu takdirde meccânen terk ve i’tâ olunacaktır. 

İstimlâk veya  işgâl‐i arâzi  için yapılacak haritalar 1/2000 

mikyâsında  tanzîm edilecek  ise de bu mikyâsın adem‐i 

kifâyeti  tebeyyün  eden  mahallerde  eshâb‐ı  imtiyâz 

icâbına  göre  daha  büyük  mikyâsta  haritalar  tanzim 

edecektir. 

Dokuzuncu Madde ‐ Sûret‐i tertîbi bâlâda beyân ve izah 

edilen projeler  ferman‐ı âlînin eshâb‐ı  imtiyâza  i’tâsı ve 

işbu  mukâvelenâmenin  teâtisi  tarihinden  itibaren  on 

sekiz  mâh  zarfında  ikmâl  ve  Nafıa  Nezâretine  i’tâ 

olunacaktır. 

Nezâret  iş bu projeleri tarih‐i  i’tâsından  itibaren üç mâh 

zarfında  bi‐l‐tedkîk  yolunda  olduğu  halde  haliyle  ve 

olmadığı  takdirde  icâb  eden  ta’dîlât  ve  tashihâtın 

icrâsıyla tasdik eyleyecektir. 

Onuncu Madde  ‐  Eshâb‐ı  imtiyâz masraf  ve  zarar  ve 

hasarı  taraflarına  aid  olmak  üzere  projelerin  tarih‐i 

tasdîkinden  itibaren altı mâh zarfında  i’mâlâta mübâşe‐

ret etmeyi ve yine ol  tarihden  itibaren üç sene zarfında 

ikmâl eylemeyi  taahhüd ederler.  İ’mâlât‐ı kavâid  fenne 

ve kabul ve tasdîk olunan projelere tatbiken  icra oluna‐

caktır, fakat esbâb‐ı mücbireden münbais hâlât müstesnâ 

olub  bu  misillû  ahvâlden  dolayı  ameliyyât  ne  kadar 

müddet  tatil olunursa müddet‐i  ikmâliye dahi o kadar 

temdid  edilecek  ve  şu  kadar  ki  esbâb‐ı  mücbirenin 

vuku’unu eshâb‐ı imtiyâz derhal hükûmet‐i mahalliyeye 

ve  Ticaret  ve Nafıa Nezâretine  resmen  ihbar  eylemeye 

mecburdur. 

On birinci Madde ‐ Gerek esnâ‐i ameliyyâtta musaddık 

projeler  üzerinde  yapılacak  ta’dilât  ve  gerek  icrâsına 

lüzum  görünecek  i’mâlât‐ı  cedide  ve  manzume‐yi 

mübeyyin tertibatı havi projeler dahi dokuzuncu madde 

ahkâmına  tevfikan  evvel‐be‐  evvel  Ticaret  ve  Nafıa 

Nezâretince tasdik edilecektir. 

On  ikinci Madde  ‐ Ameliyyâtın  ikmâli  eshâb‐ı  imtiyâz 

tarafından  ihbar  olundukda  Ticaret  ve Nafıa Nezâreti 

canibinden  ta’yîn  olunacak  bir  fen  komisyonunun  icra 

edeceği muayene neticesinde vereceği karara göre kabûl‐

i muvakkati icrâ edilecek ve kabûl‐i muvakkat tarihinden 

itibaren üç 
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sene  sonra  ameliyyât‐ı  vâkıa  yine  bir  fen  komisyonu 

marifetiyle  tekrar  bi‐l‐  muayene  mukavele‐nâme 

ahkâmına  ve  kavaid‐i  fenne  tevfikân  itmâm  ve  ikmâl 

olunduğu  ve  eshâb‐ı  imtiyâzın  işbu  mukavele‐nâme 

ahkâmından  münbeis  bi‐l‐cümle  taahhüdâtını  ifâ 

eylediği  tebeyyün  etdiği  takdirde  kabul‐i  kat’isi  icrâ 

olunacaktır.  İşbu  kabul  komisyonlarının  harcırah  ve 

masarif‐i  saireleri  eshâb‐ı  imtiyâz  tarafından  tesviye 

olunacaktır.  Üçüncü  fasılda  beyân  olunduğu  üzere 

eshâb‐ı imtiyâza aid arâzinin ifrâz ve i’tâsına ve muame‐

lât‐ı  sairenin  icrâsına  kabul‐i  muvakkat  tarihinden 

itibaren  mübâşeret  olunacak  ve  kabul‐i  muvakkat  ile 

kabul‐i kat’i arasında bi‐l‐cümle ameliyyâtın hüsn‐i hâlde 

muhafazası ve icâb eden tamirâtın icrâsı eshâb‐ı imtiyâza 

aid bulunacaktır. 

Üçüncü  Fasıl  ‐  Arâzinin  Tasnifi  ve  Eshâb‐ı  İmtiyâzın 

Hisse‐i Menâfi’i 

On üçüncü Madde ‐ Ameliyyâtın icrâsından evvel suret‐i 

teşkîli  on  dördüncü  maddede  izah  edilen  komisyon 

marifetiyle  daire‐i  imtiyâz  dahilindeki  arâzi  üç  sınıfa 

tefrîk  edilerek  bu  sınıfların  her  birine  dahil  olanların 

hudûdu  haritalarda  muhtelif  renkler  ile  ve  zemin 

üzerinde  sabit  işaretlerle  irâe  olunacaktır.  Birinci  sınıf 

arâzi  suret‐i  daimede  su  altında  veya  bataklık  halinde 

bulunduğundan  dolayı hiçbir  vechle  ziraât  edilemeyen 

ve ikinci sınıf arâzi suret‐i daimede su altında bulunma‐

yıb  yalnız  bazı  senelerde  veya  her  sene  muntazaman 

bazı  mevâsimde  suların  istilâsına  marûz  kaldığından 

dolayı  ancak  ara  sıra  ziraât  edilebilen  ve  üçüncü  sınıf 

arâzi  suret‐i  umumiyede  ziraât  ve  intifâ’  edilebilmekle 

beraber ara  sıra veya daima  lüzumundan ziyade sulak 

olduğundan  dolayı  istifadesi  mahdud  kalmış  ve 

kıymetten  düşmüş  olan mahallere  ıtlak  olunur.  Birinci 

sınıfa  dahil  olub  eshâb‐ı  imtiyâz  tarafından  tathîr  ve 

teybîs edilmiş olan sahibsiz arâzi  ameliyyâtın  ikmâliyle 

kabulünü  müteakib  eshâb‐ı  imtiyâzın  malı  olacak  ve 

bunlar için yedlerine meccânen tapu senedi verilecektir. 

Ameliyyâtın  icrâsından  evvel  efrâd‐ı  ahâlinin  tahd‐ı 

tasarrufunda  bulunub  da  ameliyyât‐ı  vakıa neticesinde 

tathîr ve  ıslah edilenlerden birinci sınıfa dahil olanların 

nısfı ve ikinci sınıfa dahil olanların rub’i eshâb‐ı imtiyâza 

terk  edilecektir.  Üçüncü  sınıf  arâziye  gelince  bunların 

ameliyyâttan  evvelki  kıymetleri  ile  ameliyyâttan  sonra 

kesb  edecekleri  kıymet  sâlif‐üz‐zikr  komisyonlar 

tarafından takdir edilerek vuku’ bulan tezâyüd kıymetin 

nısfı  eshâb‐ı  arâzi  tarafından  eshâb‐ı  imtiyâza  i’tâ 

olunacaktır. 

Birinci  ve  ikinci  sınıf  arâzi  sahipleri  arâzinin  ber‐vech‐i 

bâlâ  nısfını  veya  rub’ini  eshâb‐ı  imtiyâza  terk  etmek 

istemedikleri takdirde eshâb‐ı 
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imtiyâz  tarafından  şirket  teşkili  ve  keşfiyyât  icrâsı  için 

vuku’  bulan  masarif  dahi  dahil  olmak  üzere  umûm 

ameliyyât için cem’an ne kadar masraf ihtiyâr edilmiş ise 

birinci  ve  ikinci  sınıfa  dahil  olan  sahipli  ve  sahipsiz 

umum arâzi sathına taksîm edilerek hesab‐ı vasatî üzre 

dönüm başına kaç kuruş  isâbet ettiği Nafıa Nezâretince 

ta’yîn edilecek ve  böylece bulunan bedel esas  tutularak 

birinci  sınıf  arâzi  için  tam  ve  ikinci  sınıf  arâzi  için nısf 

hisse itibariyle arâzi‐i mezbûrenin sathıyla mütenâsib bir 

bedel  eshâb‐ı  arâzi  tarafından  eshâb‐ı  imtiyâza nakden 

verilecektir. 

Üçüncü sınıf arâzi sahipleri ber‐veçh‐i bâlâ takdir edilen 

tezâyüd  kıymetin nısfını nakden  tesviye  etmek  isteme‐

dikleri  takdirde bu meblağa mukabil komisyon  tarafın‐

dan  takdir  edilen  kıymet  esasına  tevfikân  icâb  eden 

mikdarda  arâzi  tefrîk  edilerek  aynen  sahib‐i  imtiyâza 

terk ve i’tâ edilecektir. 

İşbu madde hükmüne  tevfikân eshâb‐ı arâzi  tarafından 

eshâb‐ı imtiyâza verilmesi lazım gelen mebâliğin eshâb‐ı 

imtiyâz  tarafından  kabul  edilecek muteber  kefiller  irâe 

olunmak şartıyla ve nihayet on sene zarfında yüzde beş 

fâiz‐i basît ile mukassatan te’diyesi caiz olacaktır. 

On  dördüncü  Madde  ‐  Sahipli  ve  sahibsiz  arâzinin 

hudûdunu  ta’yîn  ve  arâzi‐i mezbureden  suret‐i  daime 

veya  muvakkatede  su  altında  bulunanları  tefrîk  ve 

arâzinin  ameliyyâttan  evvel  ve  sonraki  kıymetlerini 

takdir etmek ve ameliyyât‐ı vakıadan dolayı ne dereceye 

kadar mutazarrır  veya müntefi’  olduklarını müşahade 

eylemek  üzere  ikisi  eshâb‐ı  arâzi  ikisi  eshâb‐ı  imtiyâz 

tarafından  intihâb  ve  üçü  canib‐i  hükûmetten  ta’yîn 

olmak üzere yedi a’zâdan mürekkep bir komisyon teşkil 

edilecektir. 

Bu  komisyon  keşfiyyâta  mübaşeret  olunduğu  günden 

itibaren  ifa‐yı  vazifeye  mübaşeret  ederek  hükûmetten 

istidâları havâle olunan eshâb‐ı mürâcaatı istimâ’ edecek 

ve  mahallindeki  ahâliden  ve  me’mûrin‐i  hükûmetten 

lazım  gelen  malumat  ve  izahatı  taleb  edebilecektir. 

Komisyonun  ekseriyyet‐i  ârâ  ile  ittihâz  olunacak 

mukarreratı  gerek  eshâb‐ı  imtiyâz  gerek  eshâb‐ı  arâzi 

için mecbur‐ul icrâ olacaktır. 

On beşinci Madde ‐ Teybîs edilecek mahaller dahilinde 

tahsisât  kabilinden  olan  evkâf  var  ise  onlar  hakkında 

eşhâs  uhdesinde  bulunan  arâzi  misillû  muamele 

olunacak  ve  evkâf‐ı  sahiha  usul‐i  şer’iyyesine  tevfîk 

hareket edilecektir. 
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On  altıncı  Madde  ‐  Ameliyyâtın  icrâsına  mübaşeret 

olunmazdan  evvel  İstanbul’da  ve  vilâyet  merkezinde 

intişar  eden  gazetelerden  beş  muhtelif  gazete  ile  ve 

mahal‐i  ameliyyâta  mücâvir  olan  karada  münâdilerle 

haftada birer defa olmak üzere altı defa  ilân‐ı keyfiyyet 

edilerek  kurutulacak  ve  ıslah  edilecek  mahallerdeki 

arâziye tasarruf iddiasında bulunanlar veya icrâ edilecek 

ameliyyâttan  mutazarrır  olacaklarını  tahmin  edenlerin 

merkez  vilayette  veya mevki’‐i  ameliyyâtın  civarındaki 

liva veyahud kazalardan  birinin merkezinde hükûmete 

müracaat  eylemeleri  lüzumu  tefhîm  edilecektir.  İş  bu 

ilânâta mübaşeret  olunduğu eshâb‐ı  imtiyâz  tarafından 

vali‐i  vilayete  ihbar  edilib  vilayetce  sıhhati  tebeyyün 

edince ilk ilân tarihinden itibaren bir sene zarfında eshâb‐

ı emlâk ve arâzi hükûmet‐i mahalliyeye  resmen müra‐

caat etmeye mecbur olacaklardır. Arâzi Kanunnamesin‐

de  münderic  a’zâr‐ı  meşrua  eshâbı  müstesna  olmak 

üzere müddet‐i mezbure  zarfında  hükûmete müracaat 

etmemiş  olanların  iddiası  ke‐en‐lem‐yekün  hükmünde 

olacaktır. Alâkadaranın müddet‐i muayyenesi  zarfında 

verecekleri  istid’â‐nâmeler  hükûmet‐i mahalliyece  bilâ‐

te’hîr on dördüncü maddede beyan olunan komisyona 

havale olunacaktır. 

Hükûmet‐i  mahalliden  başka  makamâta  verilecek 

istid’â‐nâmeler  mahalline  müddet‐i  muayyenenin 

hitâmından sonra vasıl olduğu takdirde bu kabilden olan 

eshâb‐ı  istid’â müddet‐i muayyenesi zarfında müracaat 

etmemiş addolunacak ve iddiâları mesmû’ olmayacaktır. 

On  yedinci Madde  ‐  Bâlâda  beyan  olunan  komisyon 

azâsının harcırahları ve ilân ve tahkikât masarifi kâmilen 

eshâb‐ı imtiyâz tarafından tesviye olunacaktır. 

Dördüncü Fasıl Mevadd‐ı Muhtelife 

On  sekizinci  Madde  ‐  Eshâb‐ı  imtiyâz  taahhüdât 

vâkıalarını  te’mînen  Fermân‐ı Âlînin  ısdârı  kendilerine 

resmen  tebliğ  olunduğu  tarihten  itibaren  bir  mâh 

müddet  zarfında Osmanlı  Bankası’na nakden  veyahud 

piyâsa  fiatıyla  Devlet  tahvilâtı  olarak  bin  lira  kefalet 

akçesi  tevdî’  edeceklerdir.  Şu  kadar  ki  tahvilât  tevdî’ 

edilirse  fiatın  tenzilinden dolayı  tertîb edecek noksânın 

ikmâli  banka  tarafından  taahhüd  edilecek  ve  mezkûr 

kefâlet  akçesinin  tevdî’ini  müteakib  Ferman‐ı  Ali 

kendilerine teslîm olunacaktır. İşbu kefâlet akçesi kabul‐i 

kat’iyyenin  icrâsından  sonra  iade  olunacak  ve  eshâb‐ı 

imtiyâz zikr olunan bir mâh müddetin inkızâ’sına değin 

kefâlet  akçesini  tevdi’  etmedikleri  takdirde  kendilerine 

ihtara  hacet  kalmaksızın  hakk‐ı  imtiyâzdan  sâkıt 

olacaklardır. 
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On dokuzuncu Madde  ‐ Eshâb‐ı  imtiyâz  icrâ  olunacak 

ameliyyâtı  doğrudan  doğruya  kendileri  vücuda  getir‐

mek  veyahud  nizâmât‐ı  mahsusasına  tevfikan  bir 

Osmanlı  anonim  şirketi  teşkil  ederek  işi  onlara  devr 

etmek  hususunda  muhtardır  fakat  imtiyâzı  böyle  bir 

şirkete devrettikleri  takdirde  işbu  şirketin nizâmnâme‐i 

dâhilisi  Ticaret  ve  Nafıa  Nezâretinin  tasdikine  iktirân 

edecektir. 

Yirminci  Madde  ‐  Hükûmet‐i  seniyye  arzu  ettiği 

takdirde  daire‐i  imtiyâz  dahilinde  tensîb  edeceği 

mevâkide kendi hesabına istihkâmat‐ı daime ve muvak‐

kate inşa edebilecektir. 

Yirmi  birinci Madde  ‐ Ameliyyâtın  ikmaliyle  kat’iyyen 

kabulünden  sonra  imâlâtın  idâme‐i  ma’mûriyyeti  ve 

tamirâtı  te’mîn  edilmek  üzere  eshâb‐ı  imtiyâz  veya 

yerlerine kaim olacak Osmanlı şirketi dahi dahil olduğu 

halde  alâkadar  olan  bi‐l‐cümle  arâzi  sahipleri  arasında 

intihab  olunacak  üç  ve  canib‐i  hükûmetten  ta’yîn 

olunacak üç ki cem’ân altı a’zâdan mürekkeb bir sendika 

hey’eti  teşkil  edilerek  herkesin  arâzisinin  vüs’atı  ve 

te’mîn  ettiği  istifadenin  derecesi  nisbetinde  tamiratın 

hüsn‐i  ifâsına  nezâret  edecektir.  İşbu  sendikayı  teşkil 

etmek  üzere  eshâb‐ı  arâzi  tarafından  intihab  olunacak 

a’zâ hükûmetce kabul ve me’mûriyyetleri tasdik edilmek 

lazım  geleceği  gibi  muamelât‐ı  umumiyesine  ve  istifâ 

olunacak mebâliğin miktarıyla suret‐i sarfına dair tanzîm 

edilecek  nizamnâme  dahi Hükûmetin  nazarı  tasdikine 

arz edilecektir. 

Yirmi  ikinci  Madde  –  Gerek  efrâd‐ı  ahâlinin  tahd‐ı 

tasarrufunda bulunan ve gerek eshâb‐ı imtiyâza aid olan 

birinci sınıf arâzi ameliyyâtının ikmâliyle kabil‐i ziraât bir 

hale  getirildikten  sonra  iki  sene müddetle  a’şârdan  ve 

vergiden muaf olacaktır. 

Yirmi üçüncü Madde – Eshâb‐ı  imtiyâz esbâb‐ı mecbu‐

reden ma’dûd bir mâ’nîin zuhuru tahakkuk etmeksizin 

işbu mukavelenâmede  ta’yîn  edilen müddet  ve  şerait‐i 

mukarrere  dairesinde  projeleri  ihzâr  eylemez  veya 

musaddak  projelerde  gösterilen  ameliyyâtı  evkat 

muayyenesinde ikmâl etmezler ise nezâretce münâsib bir 

müddet ta’yîni ile kendilerine ihtâr‐ı keyfiyyet edildikten 

sonra bu müddet zarfında da ifâ‐yı taahhüd eylemedik‐

leri takdirde kefâlet akçesinin zabtıyla imtiyâz fesh edilir. 

İmtiyâzın feshi takdirinde ameliyyâtın devam ve  ikmâli 

ve  eshâb‐ı  imtiyâzın  taahhüdât‐ı  sairesinin  i’fâsı  için 

projeler ve mevcud ameliyyât ve inşaat ve alât ve edevat 

ve  levazımat eshâb‐ı  imtiyâzın  rey ve mütalâası  istimâ’ 

olunduktan  sonra  Nafıa  Nezâretince  takdir  edilecek 

kıymet ile müzayedeye vaz’ olunacaktır. Nezâretce kabul 

ve tensib edilmeyen ve işbu mukavelenâmede gösterilen 

miktarda kefâlet akçesini teslim etmeyenler müzayedeye 

iştirâk  edemeyeceklerdir.  Müzayedenin  hitâmında  işi 

iltizâm  eden  kimse  işbu mukavelenâme  ahkâmına  tabi 

olacak ve imtiyâz sahiblerinin hukuk 
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ve vezaifi ona devr edilerek bedel‐i  ihalenin müzayede 

masrafı ve masarif‐i saire tenzîl edildikten sonra mikdar‐ı 

mütebâkisi  sahib‐i  imtiyâza  i’tâ  kılınacaktır.  İşbu 

müzayededen bir netice istihsâl edilemediği takdirde üç 

mâh  sonra  kıymet‐i  fiat  vaz’  olunmayarak  yeniden  bir 

müzayede  ilân  edilecek  ve  bu  ikinci  müzayede  dahi 

neticesiz  kalır  ise  eshâb‐ı  imtiyâzın  bi‐l‐cümle  hukuku 

sâkıt  olarak  imâlât‐ı  mevcuda  ve  alât  ve  edevât  ve 

levazım‐ı  inşaiyye  bilâ‐bedel  ve  tazminât devletin malı 

olacaktır. Eshâb‐ı imtiyâz işbu müzayedeye dahil olmak 

istedikleri  takdirde zabt olunmuş olan kefâlet akçesinin 

iki  misline  tâbi’  olmak  üzere  yeniden  kefâlet  akçesi 

i’tâsına mecbur olacaklardır. 

Yirmi  dördüncü  Madde  –  Ticaret  ve  Nafıa  Nezâreti 

keşfiyyât  ve  ameliyyâtın  suver‐i  icrâiyyesini  ve  işbu 

imtiyâza müteallik  bi‐l‐cümle muamelât  ile ameliyyâtın 

kabul‐i  kat’iye  kadar  hüsn‐i  halde  muhafaza  olunub 

olunmadığını  mahsus  komiserler  vasıtasıyla  teftiş 

edebilecektir. Masarif‐i  teftişiye  olmak  üzere  Fermân‐ı 

Âlînin i’tâsı ve işbu mukavelenâmenin teatisi tarihinden 

itibaren  ameliyyâtın  kabul‐i  kat’isine  kadar  eshâb‐ı 

imtiyâz Nafıa Nezâretine şehri on lira i’tâ edecektir. 

Yirmi  beşinci  Madde  ‐  Eshâb‐ı  imtiyâz  icra  edilecek 

ameliyyât  için  lede‐l‐hâce  celb  edilecek  bir  ecnebi  baş 

mühendisinden  başka  bi‐l‐cümle me’mûrin‐i  fenniyeyi 

ve  amele  dahil  olduğu  halde  müstahdemin‐i  saireyi 

tebaa‐yı Osmaniyeden istihdam etmeye mecburdur. 

Yirmi  altıncı  Madde  ‐  Esnâ‐yı  ameliyyâtta  zuhur 

edebilecek  âsâr‐ı  atîka  vesaire  hakkında  nizamât‐ı 

mahsusasına tevfikân muamele edilecektir. 

Yirmi yedinci Madde  ‐ Esnâ‐yı ameliyyâtta hükûmetce 

mahallinde fen veya zabıta me’mûrları ikâmesine lüzum 

görülürse  bunların  ikâmeti  için  lazım  gelen muvakkat 

ebniyeyi  eshâb‐ı  imtiyâz  kendi  hesabına  inşa  etmeye 

mecbur olacaktır. 

Yirmi sekizinci Madde – İmtiyâz Fermân‐ı Âlîsinin ısdâr 

olunduğu  kendilerine  resmen  ihbar  olunduğu  günden 

kabul‐i kat’i tarihine kadar eshâb‐ı imtiyâzın veyahud bir 

anonim  şirkete devr‐i  imtiyâz ettikleri takdirde teşekkül 

edecek  şirketin  ikâmetgâhı  Konya’da  olacak  veya 

taraflarından orada selahiyyet‐i kâfiyeyi haiz resmi birer 

vekil  bulundurulacaktır  aksihalde  belediye  dairesine 

vukû’ bulacak tebligât muteber tutulacaktır. 

Yirmi  dokuzuncu  Madde  ‐  İşbu  mukavelenâmenin 

tatbik‐i ahkâmından dolayı hükûmet ve ahâli ile eshâb‐ı 

imtiyâz  arasında  zuhur  edecek  ihtilâfât  aid  olduğu 

muhakeme‐i  Osmaniyede  halledilecek  ve  mukave‐

lenâme mevaddının  tefsiri  Şura‐yı Devlete  aid  buluna‐

caktır. 

Hitâm 
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Takvîm‐i Vekayi gazetesinde mukavelenamenin bulunduğu sayfalardan bir örnek 

 


