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A.

Orta-Doğu

devletinde adalet

kavramı

ve adaletname/erin

men.ıei.

Adaletname, devlet otoritesini temsil edenlerin, reqyaya karşı bu otoriteyi kötüye
kanun, hak ve adalete aykırı tutumlarını olağanüstü tedbirlerle yasaklıyan beyanname şeklinde bir Padişah hükmüdür.
kullanmalarını,

Adaletnamelerde, kökünü eski İran imparatorluklarına kadar götürebiirliğimiz
devlet ve hükümdar anlayışı en belirli ifadesini bulur. Burada. hükümdarın,
bütün otoriteler, kanun ve nizarnlar üstünde olan mutlak otoritesi, bir haksızlığı hertaraf
etmek için en son tedbir olarak ortaya çıkar. Zira, Orta-Doğu - devletinde eskidenberi
mutlak otorite ile adalet arasında bağlılık bir temel prensip olarak kabul edilmiştir.
Devlet, hükümdarın kuvvet ve kudretinden ve devletin gayesi de bu kudreti artırmak
tan ibarettir; fakat halkın huzursuzluğu ve hoşnutsuzluğu, halkın fakirliği, bu gayeyi
tehlikeye düşüren bir şeydir. Bu devlet anlayışına göre, bu durumdan ancak Padişahın
"adil" olmasiyle, yani halkın üzerinden zulmü gidermek, kuvvetlinin
zayıfı ezmesine meydan vermemek, tebaanın can ve malını emniyette
bulundurmakla kaçınmak mümkündür.
Orta-Doğu

Malumdur ki, eski İran gelenegini aksettiren Pend-name, Siyaset-name ve Nastha.tname'lerde daima tekrarlanan öğüt şudur: Hükümdarın kuvvet ve kudreti hazineye
bağlıdır, hazineyi doldurmak için hükümdarın reaya yı yumuşak ve adil bir idare altında tutması, zulmü önlemesi gerekir. Fakat bu adalet, otoritesi hiç bir sınır tanımıyan
bir hükümdarıo adalctidir. Yüksek adalet, belli kanunların bağımsız mahkemeler
tarafından uygulanmasiyle sağlanan bir adalet olmaktan ziyade bizzat hükümdarm
bir af ve bağışlama füli neticesinde ortaya çıkar. Adaletin yerine getirilmesi, aynı
zamanda hükümdarın hudutsuz otoritesinin ortaya çıkıp belirmesi için bir vesile olur.
Diğer taraftan Türk-Mogol devlet geleneği, adaleti, değişmez bir tiire veya yasa'nın
tarafsızlıkla uygulanması şeklinde anlar. Bu görüş, eski İran devlet anlayışiyle bağda§a
rak Orta-Doğu'da kurulmuş Türk-lslam devletlerinde hakim olmuştur. Onun için
Kutadgu-Bilig 1 de meşhur ada.let dairesi şöyle ifade edilmiştir: "Memleket tutmak
için çok asker ve ordu lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç
vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir. Halkın zengin olması için
de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü
birden ihmal edilirse beylik çözülmeğe yüz tutar".
1

trutadgu-Bilig, R . R. Arat

neşri,

Ankara 1947, beyit 2057-2059·.
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Bu devlet anlayışı tatbikatta birtakım müesseselere vücut vermiştir ki, bunların baş4
lıcaları Darü'l-'adl, Dfvanü'l-mezatim, Divan-i a'ta, teftiş-i memalik ve adaletname ilanıdır.
Sasani imparatorluğunda her ayın ilk haftasında raiyyetten herhangi bir kimse, hüküm
darın maiyetinde toplanan yüksek divana çıkmak ve şikayetini doğrudan doğruya
hükümdara sunmak hakkına sahipti. Hükümdar gezintide iken de bu yapılabilirdi.
Sasani hükümdarları, bilhassa .Nevroz'da ve Mihrican'da Mo' bed-i Mo'bedan huzurunda halkın bizzat kendi aleyhlerine şik::\yette bulunmasına imkan verirlerdi. Şikayet
kabulü, adaletin yerine getirilmesi anlamında hükümdarıo en yüksek ödevi sayılırdı.
Raiyyetin en son baş vuracağı, adalet ve himayesine sığınacağı kimse hükümdardı.
Zira yalnız o, her türlü haksızlığı hertaraf edebilecek mutlak bir hüküm ve kudrete
sahiptir. Hatta bunu göstermek için birtakım durumlar düzenlenmiş ve sonra propa·
gandası yapılmıştır. Nizam'ül-Mülk, Siyô.set-name'de 2 bu müessesenin gerçek anlamı
nı şöyle anlatır. Padişahlar için kaçınılmaz bir vazife de şudur: "Onlar haftada iki
gün halkın şikayetlerini (mezô.lim) dinieyeler ve haklının hakkım haksızdan ala\ar,
adaleti yerine getireler. Aracı olmaksızın kendi kulaklariyle raiyyetin söylediklerini
dinieyeler .... Bundan maksat, bu haberin memleket içinde yayılması ve zalimterin
kötülük yapmaktan çekinmeleridir". İslam devletlerinde hükümdarıo bizzat başkanlık
ettiği ve halkın şikayetlerini dinleyip hüküm verdiği Darü'l-'adl, Divan-i a'la veya
Divan-i Mezalim işte bu geleneği devam ettirmektedir. Bu divan toplantılarında idareye
ve sorumlulara karşı her çeşit şikayet yapılabilir ve hükümdar usCll ve formalitelere
bağlı olmadan hemen orada kesin hükmünü vererek derhal yerine getirir. Bu toplantı
larda başlıca şikayet konuları (mei.ô.lim) şunlardır:
ı . Bazı kamu hizmetlerinin işleyişine dair şikayetler, yani memurların otoritelerini kötüye kullanmaları ve kamu hizmetinin yerine getirilmesi sırasında reaya aleyhinde meydana gelen zararlar. Umumiyede şikayetler vergi konusundadır.
2. Divan katiplerinin, muhtesiplerin vazifelerinin ve amme vakıflarının kontrolü
ve bunlarla ilgili bozukluklar.
3. Şahıslar arasında adi davalar, kadılar aleyhindeki şikayetler veya kadı hükümlerinin yerine getirilmemesi hakkındaki şiHıyetler. Bu nevi şikayetler yine bir kere daha
kadıya havale edilir ve onun soruşturmalarından sonra son hüküm verilir 3 •
4

Bazı İslam hükümdarları, mesela Halife Mehdi ve NCıreddin Zeng1 bu vazifelerine son derece ehemmiyet verirlerdi. Mısır'da bu fevkalade toplantıların yapıldığı
hususi daireye Darü'l-'adl denirdi. Büyük Selçuklularda hükümdann haftada iki gün
mezalim dinlemesi şarttı. Anadolu Selçuklu Sultanı ise, eski Sasani hükümdarları gibi
senede bir defa şer'i mahkemeye gider, kadı karşısında ayakta durur, müddei var ise
Şeri'ate göre kadının verdiği hüküm yerine getirilirdi. O durumda hükümdarlık haşmet
ve merasimi bir tarafa bırakılırdı. İlk Osmanlı hükümdarlarının, Orhan'ın ve II. Murad'ın, sabahları saray kapısı önünde yüksek bir yere çıkarak doğrudan doğruya
halkın şikayetlerini dinlediklerini ve hüküm verdiklerini biliyoruz ki, bu geleneğin bir
devamından başka bir şey değildir. Divan-i Hümayun'un ilk ve asli vazifesi şikayet
dinlemektjr, Osmanlı hükümdarları divanda başkanlık vazifesinden çekildikten
sonra da, bilhassa davaları, Kasr-i <Adalet veya <Adalet Köşkü denilen bir yerde divana
1

3

H. Darke neşri, Tahran ıg62, s. ıg.
E. Tyan, Hist. de ı'organisation Juidiciairt en pays d'lslGm, Leiden

ıg6o,

s. 456.
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açılan

pencere arkasından diniemeği en mü him vazifeleri arasında saymışlardır.
Hükümdarın, tebaarun doğrudan doğruya şikayetlerini dinlemekten uzak kalması
daima kötülenmiştir. IV. Mehmed bu maksatla Edirne'de saray duvarını yardırıp bir
<Adalet Köıkü yaptırmıştı. 18. asırda bile Vasıf 4 şöyle yazar: "Tertib-i div~n <an asl
istima <.ı dad-i mazlO.man için mevzO. <dur".
Yavuz Selim, Osmanlı padişaharının en adili sayılmıştır; zira "her gece nısfti'l
leyle değin evlerinde divan ederlerdi, mesalih-i müslimtni görüp Memalik-i Malırusada
olan mehayife ilm tahsil edip gece uyumazdı ...... hiç ahada zulm ve cevr olduğuna
rıdlan yoğidi". 5 Kanuni Süleyman, 1 526 seferinde ekilmiş tarlalara zarar verenlerin
idamla cezalandırılacağını ilan etti ve suçluları böyle cezalandırdı. Hükümdarın sırf
kendi otoritesine dayanarak koyduğu bu fevkalade ceza bir adalet tedbiri idi, bir siyaset
cezası idi. Selaniki'ye göre, H. 999 yılı Nevruzunda Padişah deniz kenannda yazlık
sarayına indiği ~man Galata reayası kayıklarla karşısına gelip Galata kadısı aleyhinde
doğrudan doğruya şikayette bulunmak istediler. Padişah kendilerini dinledi ve kadıyı
azle tti.
1702 de Eyüb-oğlu'nu payitahtta koruyan devlet adamlarına karşı halk "burada
adalet icra olunınazsa nereye varalım" diye bağrıştılar. P~dişah Adalet- Köşkü'nde
bunu duydu ve ertesi günü olağanüstü bir divan toplanarak Eyüb-oğlu'nun idamına
karar verildi.
Mez;&lim, yalnız davacının şikiyetiyle değil, bizzat hükümdann kontrolu ile
meydana çıkabilir. Hükümdar, bu kontrol vazifesini halk arasında ve kırda tertip
ettiği gezintilerle veya kılık değiştirerek yaptığı teftişlerle (tebdrl gezmek), yahut da
eyaletlere gizli veya açık gönderdiği miifettiş ve cast2s'larla yerine getirir. Tahrtr-i vilayet,
umumi bir tiftiı demektir: Hazine için vergi kaynaklannda meydana gelen değişik
likleri tesbite yaradığı gibi, aynı zamanda il-ya.tıcısı'nın gördüğü ve Padişah kapısına
yazdığı kanuna aykırı hid<atler ve haksızlıkların da özel bir fermanla kaldırılmasına
vesile olur.
Divan'da me;calim dinlenmesi, memlekette umumi teftişler yapılarak zulüm ve
haksızlıkların tesbiti gibi, adaletname yayınlanması da, hükümdarın, ülkesinde adaleti
kurmak için başvurduğu başlıca tedbirlerden biridir. Burada adalet kavramı, otorite
sahibi olanların reayayı, kuvvetliterin zayıfı ezmesini önleme şeklinde anlaşılmaktadır.
Adaletname de Osmanlılardan önce mevcut bir geleneğin devamı olarak görünmektedir.6a Osmanblardan önce padişahlar birtakım haksızlıkların ve bilhassa haksız vergilerin kaldırıldığını il!n eden hükümler çıkarır ve bu hükümleri eyaletlerde otorite
sahiplerine karşı herkesin görebileceği yerlere, büyük camiierin çluvarlarına veya
şehirlerin giriş kapısına taş-kitabe halinde korlardı 6 , Adaletname de yaygın bir hal
alan birtakım haksızlıkları, Padişahın yasakladığım halka ve görevlilere bildiren bir
• İstanbul 1219 H., s. 28o.
' Telhtsa't-Beyan, Paris Bib. Nat. fonds turc No. 40, ı2ob.
"' Ç. Uluçay (Satuhan'da Eşkiyalık, İst. 1944, s, 163-69) 1004 tarihli genel adil.letm\meyi yayınlamak.Ja ilk defa ad~letn!melerin önemine dikkati çekti (burada No. III adaletn!me). M.
Akda~'ın yayınladığı ı 007 tarihli vesikada (Gelali ls)'anları, Ank. 1963, s. 265, ves. ı ı ) mahalli bir
adAletn!medir. Bu mühim vesika da aslından yeniden basılına~a ihtiyaç göstermektedir. A. Lötfi'nin Mirôt-i Adôkt'i kadılara ait bir ferman hariç adaletname ihtiva etmez (Nişan Matbaası,
İstanbul, 1304).
• Bak. W. Hinz, Steuerinschrijrnı au.r dem mitulaltnlichmVordernı Orient, Belleten, C. XIII, 745-93·
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umu mİ beyannameden ba~ka bir ~ey değildir ve söz konusu başlıca haksızlıklar,
re!yadan kanuna aykın olarak alınan tekaliftir. Adaletname'nin gayesi "hil~f-ı
şer< ve kanCın ve mugayİr-i emr-i hümayfın ibd§.< olunan bid <atleri bil-külliye ref<edip
vilayetin emn u arnanına ve re<aya ve herayanın itmi'nanına" erişmektir.

B. Genel olarale bid<at'lerin menşei .
. Padişahın eyaJetlerde idareyi kontrol gücü şu veya bu sebeple gev§ediği zamanlarda ehl-i örf7 otoriteyi kötüye kullanınağa eğilim gösterir. Ya da ekl-i örfun içinde
bulunduğu kötü şartlar onu bu yöne sürükler. Evvela ekl-i örf reayadan, kanunun
gösterdiğinden ziyade vergi alınağa çalışır. Orta-Doğu devletinde idari-mali sistem
bunun için kapıları açık bırakmıştır: Evvela bu sistemde merkezi hazine adına vergileri
toplayan kapıkullan, eminler veya mültezim ( amil)lerin suiistimalleri maliimdur.
Fakat aynı zamanda dirlik-tirnar sisteminin uygulanması sonucu olarak on binlerce
dirlik sahibi, kendilerine ayrılmış olan vergileri doğrudan doğruya reayadan tahsil
etme yetkisini haiz olduklarından, bu gibi suiistimallerin alanı çok genişlemiştir. Saniyen, bu sistemde vergi toplayanlara, hizmet kar~ılığı reayadan matşet, aidat ve başka
adlar altında doğrudan doğruya kendileri için belirli bir ücret alma yetkisini kanun
tanımıştır. Bu rüşvet değil, devletin tayin ettiği bir ücrettir. Kanunda bu ücret
belirli olduğu halde, hizmet sahipleri bunu arttırma eğilimindedirler. Bu yetki, rüşvet
alınağa çok elverişlidir. Bu yüzden sonraları bu gibi ücretlerden bazıları yalnız devlet
hazinesi için alınınağa başlamıştır. Rüşvet, kanuna ve devlet menfaatine aykırı olarak
yetkilinin özel çıkan için kabul ettiği ~eydir ve Osmanlı devletinde büyük bir suç sayıl
mıştır. Fakat kanunun tanıdığı aidatla rüşvet arasındaki çizgiyi çizmek ekseriya kolay
olmaz. Bu yoldan bir çok suiistimaller, hizmet karşılığı ücretler veya adet haline gelmiş
hediyeler kılığına sokulmuştur. Nihayet, kanun eskiden beri adet olmuş birtakım
hediyelerin alınmasını ca_i<. görmüştür. Bir de devletin fevkalade zamanlarda reayaya yüklediği avariz-i dtvaniyye gibi, beylerin de fevkalade ihtiyaçları için salma yapmalarına göz yumulmaktadır. Kanunsuz ve haksız işlemlerin bir kaynağı da şudur:
Osmanlılar fetbedilen bir bölgede bir zaman için eski vergi kanunlarını olduğu gibi
bırakırlardı; zira halk eski vergilere alışıktır, yeni ve eski vergilerin karışması birçok
sıkıntılara yol açabilir. Fakat bizzat halkın isteğiyle veya Osmanlı hükümetinin karariyle, en adil kanun sayılan Kanıln-i Osmant geldikten sonra da, görevliler ekseriya "eskiden
beri verilmiştir" diye bu eski hizmetleri ve vergileri isterler. Umumiyede Osmanlı
İmparatorluğunda adedere ve /cant2n-i /cadtme olan bağlılık ve saygı da bu duruma
yardım etmektedir. Osmanlı idaresinin bid<at adı altında mücadele ettiği şeylerin çoğu
bu durumdan çıkmaktadır. Kısaca hatırlatmak lazım gelirse, bu bid <atlerin b~lıcaları
~uolardır:
Bilhassa Bizans İmparatorluğunun yayılmış olduğu bölgelerde eski
rejimlerden Osmanlı devrine intikal eden adet ve vergiler. Mesela Sırbistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Ağrıboz'da tesbit ettiğimiz fifl (veya baştina) başına harmanda alınan
bir ölçek buğday bir ölçek arpa vergisi, Osmanlı devrinde kanunun bir adet
olarak tanıdığı, bazan öşre karşılık saydığı çok eski bir mahsul vergisidir. Fetihten
öneeye ait bir kanun olan Efiaklar kanununda da, bu vergi usftlü mevcuttur. 932 / 15~5
tarihli Sofya kanununa göre 8 hıristiyanlar Ö§Ür verdikten sonra hububattan baştina
Oif ('urf) ve ehl-i örf için bak. İslam Ansiklopedisi, cüz 95, s. 48o.
Ö. L. Bar kan, XV ue XVI ınct asırlarda Osmanlı imparatorlugunda zirai ekonominin hulculci ve mali esaslan, I, KanurıUır, Istanbul, 1943, s. 251·52.
1
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(Hıristiyan reaya çiftliği) ba§ına iki kile buğday iki kile arpa vermekte idiler. Belgrad
seferinde Sofya ve Vidin reayası Padişaha bundan şika.yette bulunmuş, Padişah da
bu adeti kaldırmıştır. Fakat sİpahiler tirnar gelirinin azaldığından şikayet etmişler,
yeni tahrir sırasında ihtiyarlar şehadette bulunarak "bu vilayet dahi küfr ve dal!let
içinde iken adet-i harman alınageldiğini" tasdik etmişler, bunun üzerine bu vergi sİpahiler
lehine tekrar konmuştur. Bu çok eski bir vergidir. Bu verginin Çar Samuel (976-ıoı4)
zamanında Bulgar köylüsünden alındığını biliyoruz. 8 Bu vergiye Doğu Anadolu'da da
eski bir adet olarak rastlandığına göre, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma bir
vergi olduğu ileri sürülebilir.

Ostrogorskij'e göre, Duşan devrinde Sırhistan' da pronoia toprakları üzerinde çalışan
meropsi veya kolon'lar, devlet hazinesine ı hyperpre (hyperpre imperial}, yahut onun yerine
bir kabal, yani bir mud (modiııs Osmanlılarda 20 kile veya soo kg.) buğday verirlerdi.
Fakat 1416 da İşkodra'da yapılan bir Venedik arazi tahririnde köylü hem bir duka
altını hem bir mud buğday vermektedir. Bunlar esas vergilerdir. Bundan başka devlete
ödenen birtakım ek vergiler de vardır. Noel'de veya paskalyada alınan obrok vergisi
ile darı öpü bu ek vergilerdendir. ıo
Bizzat Osmanlı vergilerinde değişiklik yapıldığı zaman dirlik sahipleri eskisiyle
yenisini beraber alınağa çalışırlardı. Mesela, bağlardan üzüm öşrü yerine bazı bölgelerde resm-i zem(n adiyle dönüm başına belli bir resim alınırdı. Bu, mahsul vergisi
karşılığıdır, bu sebeple artık öşür alınamaz. Bununla beraber dirlik sahibinin ayrı
vergiler gibi, hem öşür hem resm-i zem(n alınağa çalıştığı görülmüştür.
Öşür yerine hartic-i mukôseme olarak mahsfılün beşte biri alındığı zaman salarlık

vergisi

alınamazdı ,

fakat

bazı

tirnar sahiplerinin onu da

alınağa çalıştıklan

tespit

olunmuştur.

Bazı vergilerin tahsil zamanı da suiistimallere yol açar. Mesela bazı sipahiler, koyun
resmi, dönüm resmi gibi birtakım resimleri tahsil zamanı gelmeden alınağa kalkışırlar. 11

C.

Kantın-i

Osmant ve bid'atler.

Osmanlı kanun koyucu su na göre, bid'at "şer 'a ve örfe ve emr-i p!dişahiye ve
kanun-ikadimeve deftere" aykırı olan şeylerdir. Burada örjü, hem bugünkü manada
örfü adat, hem de Padişah' ın siyasi-idart konularda bağımsız iradesi şeklinde
anlamak lazımdır. Defm ile resmi tahrir sonucunda kişilerin ve şeylerin aldığı hukuki
statüyü tesbit eden ana kütük defterleri, yani mufassal defterler, icmal defter/eri, vakıf ve
emlak defmleri, avariz ve cizye defterleri ve başkaları kastedilmektedir. Örf ve kanunun
açıkça belli etmediği hallerde ve tamamiyle özel durumlarda son başvurulan kaynak
defterdir. O zaman derterde ne yazılmış ise, öyle hareket olunur. Böylece defter
kayıtları, her çeşit anlaşmazlıklarda ve davaların çözülmesinde örf ve kanundan daha
önemli sayılmıştır.

1

ıo

C. Jire ~ek, Gesclı. der Bulgaren, Prag. 1876, s. 4-10.
G. Ostrogorskij, Pour l'lıist. de laflodalitl by.tantine, terc. H. Gregoire etP. Lemerle, Brüksel

1954- s.
ıı

.Arif

ız-ı-o-ız#.

Bak. Nitbolu Kanunu, Barkan, Ibid., s. ız6g, madde 12-18i aynca, SüJe,Ym411 Kan12ruıômesi, M .

neşri, TOEM, s. 30, 34-,
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Ceza hukuku, sipahi ve reaya münasebetleri, toprak tasarrufu ve intikali, örfi
vergiler, reayaya yüklenen çeşitli hizmetler, gümrük ve haclar hülasa reayayı ilgilendiren hukuki konularda belli prensipleri ve maddeleriyle bir Kanun-i Osmant var olmuş
tur ve bu Kanün-i Osmanf ye aykırı olan kaideler bid•at sayılmıştır. Aykırılık derecesine
göre, alışılmış bir adet olarak devamı kabul olunan, caiz görülen, reddedilen, yasaklanmış, son derece aykın sıfatıariyle bid •ader derecelenmektedir (bid•at-i ma•rtl.je,
örfen caiz bid'at, bid•at-i merdude, bid•at-i memnu <, bid•at-i merdt2de-i memntı <a, bid<at-i
fahiş) . Bir de zulm, lıayj, şena•at kelimeleriyle kötülenen ağır bid•atler vardır.
Osmanlılar ancak Kanun-i Osmant'nin adil bir idareyi, ideal bir devlet ve toplum
d üzenini sağlıyacağı inancını besiernekte idiler. I 5 I 7 de Selman Reis, Mekke Şerifinin
haksız yere idam ve müsaderelerini ileri sürerek "Devlethi Padişahımız bu zulmü
istemez ve Kantın-i Osmant bunu götürmez" diye bu hareketleri protesto ederken 11
belli bir Kantın-i Osmant kavramına sahip olduğunu gösteriyordu. Mevlana Vildan,
Karaman Kanunnamesini yazarken yerli bid'atleri kaldırmış ve "Memleket-i Osmaniyyede cari olan kavanln-i külliye"yi getirmiştir. I5I9 da Behisni'de "Reaya Kantin-i
Osmant vaz''' olunmasını istemişlerdir 13 •
Bu Kanun-i Osmtint ne zaman kesin şeklini almıştır ve esas prensipleri nelerdir,
bunun üzerinde biraz durmak lüzumludur. Aşık Paşazade ( ıs. bab), yahut onun 14.
asra ait kaynağı, Osman Gazi'nin adaletine ve Kanun-i Osman'a dair tafsilat verirken
onun Şeri'atte olmayan pazar hacı'nı başlangıçta §iddetle reddettiğine dair bir hiU.ye
nakleder. Fakat Osman Gazi, sonra "beylerin yaptığı töre" ve lüzumlu bir adet olarak
bacı kabul, ne nisbette alınacağını tesbit ve bir kanun olarak ilan etmiştir. Böylece
örf kabul edilmiştir. Diğer taraftan başka bir rivayete göre, yıkıcı akınları Osman
Gazi doğru bulmamış ve sözde demiş ki "bu nevabilerimizi yıkıb yakıcak bu şehrimiz
ki, Karaca-Hisardır, ma'mur olmaz." Her halde Osmanlılar, İslami ehl-i zimmet (ahl
al-dhimma) hukukunun sağladığı garantileri, gayr-i müslim reayaya tam bir şekilde
uygulamayı değişmez bir prensip olarak benimsemişlerdir.
Osmanlı

uc

beyliği

devrine ait eski rivayetlerin incelenmesi göstermektedir ki,
onlarda reayayı ve malını koruyan bir Osmanlı devlet düzeni düşüncesi hakimdir.
Onlar fetbedilen yerlerin "halkını istimaletle yerli yerinde kodular". lstimalet politikası,
devlete meylettirecek şekilde yumuşak kolay bir rejim kurmak demekti. Bursa fetholunduğu zaman Orhan "hisardaki halka dahi emn u aman ettiler, kirnesnenin bir çöpünü
aldırmadılar' '. Orhan devrindeki fetihler dolayısiyle de bu Osmanlı politikası belirtilmiştir : "Süleyman Paşa ol kadar •adl etti kim, cemi' ol vilayetin halkı eydürler idi
kim, nolaydı kadim zamandan bunlar bize bey olalar idi" 14•
Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethinden iz sonra yayınladığı reaya kanunnamesini "atası ve derlesi kanunu" olarak bildirir. Gerçekten de bu kanCınname o tarihe
kadar Kanun-i Osmtint'nin aldığı şekli açık bir şekilde gösteren en eski kaynağımızdır.
I43 I tarihli Arnavutluk timar defteri 15 Osmanlı tirnar rejiminin ve vergi sisteminin,
daha o zaman I 6. asırdaki klasik şekilleriyle ortaya çıkmış bulunduğunu isbat etmekteBak. bu dergide Y. Moghul, Poruk~lilerle Ku:ıltkni~'fk Mücadele, s. 37-47·
Barkan, Ibid, s. 117, madde ı.
u A~ıkpa~az!de, 34· bab. (Atın.z neşri, İstanbul, 1949), s. ı 20.
16
Halil İ nal c ık, Stiret-i Defter-i Sançalc-i Anıanid, Ankara 1954·
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dir. I. Bayezid devri bu bakırndan bir dönüm noktası olarak görünmektedir. Her halde
Kanun-i Osmdnt esas hadariyle 14. asir sonlarına doğru kesin olarak teşekkül etmiş
sayılabilir 18 •

Kanun-i Osmant'ye özelliğini kazandıran esaslaragelince, bunları Fatih Mehmed 'in
geçen Kanunnamesi'ne göre şu şekilde tesbit etmek mümkündür: P1dişah'ın tebeası
re<aya ve asker~ olarak ayrılır. Reaya, birtakım hizmetleri yapan veya onun yerine raryyetlik rüsO.m denilen bir takım resimleri ödeyen halktır. Asker€ sınıf ise, bu gibi resimlerden
muafur. Reaya arasında, devlete yaptıklan bir hizmet kaqılığında raiyyet resimlerinin bazılarından affedilen zümreler vardır ki, bunlar mu< af ve müsellem reaya olarak ayrılır. Bir müslüman devleti olarak Osmanlı devletinde reaya, tabii bir de şer'€
esaslara göre bir taksime tabi olacaktı.
Şeri'ate göre reaya evvela müslim ve gayr-ı müslim olarak iki büyük grupa ayrıl
mıştır. Kanunnamenin dördüncü faslı müslüman reayaya, " Kanun-i cebelüyan bô. kam1n-i
müzevvec-i gebran" kısmı ise hıristiyan reayaya ait kanunları içine alır. Gördük ki,
reaya, kulluk denilen bir takım hizmetleri yerine getirmek mecburiyetinde olan çiftçi
reayadır. Şehirli reaya, bu kulluklardan muaftır. Raiyyetlik durumunu tayin eden bu
kulluklar,yedi kulluk olarak tesbit olunmuştur: Üç gün şahsi hizmet veya yerine 3 akça,
bir araba ot veya karşılığı 7 akçe, yanın araba saman veya karşılığı 7 akça,
bir araba odun veya kaJ1ılığı 3 akça, araba ile hizmet veya karşılığı 2 akça 17• Bunların
yekunu 22 akça eder. Bu hizmetler, köylünün sİpahi için yerine getirmek mecburiyecinde olduğu hizmetlerdir. Bunları sipahi kendisi yapamaz. Kışlık odun ve hayvanı
için yem sağlama, kendi hassa toprağını ve çayırını ekip biçme, ancak köylünün yapabileceği işlerdir. Fakat Fatih KanO.nnamesi'ndeki şekliyle Kanun-i Osmant, bu kullukları paraya çevirmiş ve yedi hizmet kaqılığı, yukarıda gösterdiğimiz gibi, 22 akçalık bir
vergi tayin etmiştir. Bu vergiye çift-resmi denmektedir. Açıkça görülüyor ki, fift-resmi
eskiden senyörle köylü arasındaki bazı feodal hizmetler yerini alan bir vergidir. Çift
resmi, bir çift genişliğinde toprağı olan köylüden alınır. Yarım çiftten yarısı alınır.
Yarım çiftten az toprağı olanlar için toprak ile beraber evli olup olmadığı da vergi
nisbetini tayinde rol oynar. Bunlar, kulluk resmini ekinlü bennak, caba bennak, mücerred
resmi veya dönüm resmi adiyle muhtelif nisbetlerde öderler. Bu suretle çift resmi ve
bağlantıları bir sistem teşkil ederler. Devlete fazla bazı hizmetler yapan gruplar için
sistem farklı şekilde uygulanır. K anönnameye göre, mesel! çeltikciler, "yerli gibi yedi
hizmet vermeye, suvari Üf hizmet veya yerine altı veya dokuz akçe ala".
Köyde ziraade uğr~mayan sanatkarlar da sadece "üç hizmet veya üç akçe vere";
çünkü bunlar ekim İ§leriyle uğraşmadıklarından reayaya ait hizmetlerden mu<aftırlar.
"Üç hizmet" ise, suvari için üç gün bizzat çalışma hizmetidir, herkes yerine getirebilir.
Çift· re sm i sis te mi, köylü kitlesine karşı Osmanlıların güttüğü özel politikayı
tespit eder. Birtakım hizmetleri ve angaryaları belli bir para vergisine çevirmekle
Osmanlı devleti, suvari ile köylü arasındaki bağlılığı feodal bir bağlılık olmaktan
kurtarıyor, bu hizmetleri devlete ait bir vergi haline getiriyordu. Bu hizmetler, her
zaman kötüye kullanılabileceğinden bu sistem sayesinde reaya korunmuş oluyordu.
Osmanlılar angaryaların her tarafta kaldınlması veya hiç olmazsa sınırlandırılmasını
adı

ıt
17

Bak. H. t., Osmanlı Hukukuıuı Girif, SBF dergisi, C. XIII, no. !2, s. 107-ıog.
Bunun için H. 1., Osmanlılarda RaiYJıet Rüst2mu, Belleten, XXIII, s. 575-581.
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Kant1n-i O.muin!'nin değişmez bir prensipi olarak benirnsediler. Yasaklanan bid•atler
en eski vesikalardan biri I. Süleyman'a atfolunan Kani'ınname'dedir. Şimdi
biliyoruz ki, bu Kani'ınname aslında ısoı yılından önce II. Bayezid devrinde tertip
edilmiştir 18• Burada yasaklanan bid•atıer arasmda Konya şehri ve Karaman vilayetine
ait şu bid•atıer konumuz bakımından dikkate değer:

hakkında

ı) Konya'da vali olan şehzadelerin (Çelebi Sultanların) kapı-halkının veya Karaman ve Hamid sipahilerinin, şehir halkının evlerine konuk olarak inmeleri;

2) Suçludan nakit para cezası ( certme ) alındıktan sonra su başı ve aseslerin ayrıca

ce rime

almaları;
şehzadeler tarafından

3) Vali olan

haraç toplamaya gönderilen kullar, yahut
reayadan ücretsiz yem ve yemek almaları;
4) Vali şehzadelerin kullarının, kadının bilgisi ve hükmü olmadan cerime almaları;
5) Karaman vilayetinde bir vilayetin cerime gelirlerini veya agnam resmini
uygunsuz bazı kimseler iltizarnla üzerine alıp onbeş yirmi kişilik bir grup halinde
köylere çıkar, gittikleri yerlerde kendilerini ve hayvanlarını bedava besletir, davaları
kadıya götürmeden kendileri davalı kimseleri ayağından asma veya başka şekillerde
işkenceye koyarak para kopanrlarmış;
dolaşan sİpahilerin

5) Has topraklanna ait hububat
vermez!ermiş.

satılmadan halkın hububatını satınağa

Konya'da bütün bu bid•atıer Kant1n-i Osmdnt'ye
Fakat bunları ı6. ve 17. asırlarda yaygın olarak yine

aykırı

görülerek

izin

kaldırılmıştır.

göreceğiz.

Tipik sancak kani'ınnamelerinin bizce bilinen en eskisi, 792/ 1487 tarihli Hüdavendigar sancağı kantınnamesini 19 gözden geçirirsek bid<atler şöyle tesbit edilmiştir :
ı. A'şar

olarak reayadan alınan hububatı, reayanm sİpahinin anbarına ve hisarerinin bulunduğu kaleye kadar taşıması bid•at olmamakla beraber, bir· adet olarak
kanun tarafından tasdik olunmuştur. Fakat mesafe bir günden fazla ise bu hizmet,
ücreti verilmeden köylünün üzerine yüklene~ez (Madde ı4) .
3. Siyaset olunan kimseden ayrıca certme alınamaz. Sancak-beyi veya suba§ı,
ve örfe göre soruşturma yapılmadan suçluyu rüşvet alarak salıverirlerse, ceza
görürler. Keza soruşturma bitmeden suçluyu cezalandırmak da kanuna aykırıdır.
Şed'at

Bu

hususları

da

ı6

ve

I

7.

asırda

adaletname'lerde söz konusu edilen zulümler

arasında bulacağız.

Süleyman'a atfedilen fakat ı 5· asır sonlarında meydana getirildiğini bildiğimiz 20
genel kani'ınnamenin bid<at olarak tesbit ettiği ve yasakladığı hususlada reayayı
korumak için koyduğu diğer maddeler şu prensiplerde toplanabilir:
ı. Bazı sİpahiler koyun resmi, dönüm resmi gibi resimleri tahsil ~amanı gelmeden, önceden reayadan isterler (M. Arif neşri, s. I 5). Umumiyede sefere giderken beylerbeyi
veya kadılar sİpahilerin eline bunu sağlamak için bir vesika dahi verrnektedirler.
18

ıe
10

H. lnalcık, SuleiTTU111 tJıe Lawgiver and tJıe OttoTTUin Law (çıkacak).
Barkan, lbid., s. ı-6,
Bak. not ıS.
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Vaktinden önce bir resmi almanın çqitli sakıncaları vardır. Evvela reaya için bunun
güçlüğü meydandadır. Saniyen, o sipahi verginin tahsil tarihinden önce aziedilir veya
herhangi bir suretle timarını kaybederse, yerine gelecek tirnar sahibi aynı vergiyi
-kendi zamanına düştüğünden- ister. Kanuna göre, ilk sİpahi bu geliri ona geri vermelidir. Fakat gerçekte, gelen sipahi de reayadan resimleri ikinci defa alınağa çalışır.
O zaman reaya bu rüsumu ewelki sipahiye vermiş olduğunu isbat etmeli ve kadıdan
bunun için hüccet almalıdır. :Bu gibi çekişmeler çok olduğundan I. Süleyman devrinde
kanun koyucu çoğu vergilerin tahsil zamanlarını açık bir şekilde kanunda tesbit
etmiştir: Mesela, ispence mart başında, koyun hakkı nisan başında, otluk resmi çayır biçme
zamanında, asryab (değirmen) resmi harman kaldırıldıktan sonra, bahçe öşrü ve bostan
iişrü, mahsul kaldırıldıktan sonra alınacaktır. Bu tarih, hangi sİpahinin zamanına
düşerse vergi ona aittir 21 •
2. Kanun-i Osmanz'nin esas prensiplerinden biri, aynı mahiyetteki iki verginin, hangi
ad ve şekil altında olursa olsun iki defa reayaya yüklenmemesidir. Fakat kendi sİpahisinin
toprağını bırakarak başka sİpahinin toprağında eken raiyyet her ikisine de öşür vermek
zorundadır. Zira reaya, bunu kendi iradesiyle Kabul etmektedir, hem de reaya'nın
iyi toprak bulmak arzusiyle dağılmalarını önlemek gerektir. Kanun, toprak darlığı
yüzünden başkasının timarında eken müslüman ve hıristiyan çiftçiden iki öşür almanın
doğru olmadığını belirtmektedir (hayj-i na-m(l<ruf). İhtiyarlık ve fakirlik yüzünden
çiftliği elinden giden raiyyetten çift resmi almakta devam etmek hayıftır. Hele o çiftlik
başkası tarafından işieniyor ve rüsumu veriliyorsa. Bir çiftlik araziye dört mud tohumu
ektikten sonra raiyyet başka sanatlada meşgul olabilir, sipahi karışamaz. Arazi tasarrufunda reayayı koruyan şu maddelere yer verilmiştir: Bir tirnar toprağına dışarıdan
gelip eken haric reayayı, tirnar sahibi, öşür ve rüsfımunu verdiği müddetçe, o yerden
çıkaramaz. Ancak kendi reayasının toprağa ihtiyacı olursa hariç reaya elindeki toprağı
alabilir. Bir raiyyet üzerine yazılan bir çiftlikten (bir çiftlik, toprağına göre 6o- ı so
dönüm arasındadır) fazla arazi tutuyor, fakat vergilerinil ödüyorsa, elinden alınamaz.

A'şarı bazı

özel şartlar dolayısiyle fazla veren reaya ek vergilerden ve olağanüstü
vergilerinden muaf tutulur. Mesela a'şarı, hums (beşte bir) ödeyen reayadan
salarlık alınmaz. Mahsulün yarısını beyliğe (devlete) veren özel durumdaki çiftçiler,
mesela ortakçılar, çeltikçiier avarız-i divfuıiyyeden muMtırlar 22• Ortakçılar, a'şar
mahsulünü diğer raiyyet gibi uzak yerlere taşımak mecburiyetinde değildirler. Sadece anbara kadar götürürler.
Yürükler, çiftçilerin tabi olduklan saman verme, odun getirme gibi hizmetlerden
tabiatİyle muaftırlar. Bu sebepten çift-resminin içine aldığı vergilerden şahsi hizmete
karşılık tutulan bazı , resimleri öderler ki, bu da 12 akçadan ibarettir. Kanünnameye göre "zira ziyade resim verdiği takdirce tekrar resim alınıp kanö.n-i kadime
muhalif hayf olur, bu kaziyye miraren tefti§ olunuh emr-i padişahi ile muceb-i mezkö.r
üzere mukarrer olunmuştur" 23• Karaman vilayetinde at-;eken denilen yürükler, at
başına üç yüz akçe verir. Bu hizmette bulundukları ve bu vergiyi verdikleri için raiyyet
rüsumundan affedilrni§lerdir.
avarız

Bak. Niğbolu Kanunnamesi, Ibid., s. 26g, madde 12-18 .
u Bak. O=nlılarda Raryyet Rüsamu, s. 598-6oo.
ıı M. Arif neşri, s. 62.
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Reayayı korumak üzere I. Süleyman zamanında bu kanunda yapılan değişik
liklerden biri, çift-resmine aittir. Aydın, Ankara, Bolu ve Hamid-eli sancaklannda
çift-resminden sipahi ile beraber sub~ı ve sancak-beyi de bir hisse alırlardı. Mesela
Bolu'da bazı bölgelerde çift-resmi 46 akça idi, 28 akçesi sİpahinin ı8 akçesi zaimin ve
sancak beyinindir. Hak sahiplerinden her biri reaya üzerine geliyor, reayayı bunaltıyorlar, bazan çift-resminin hepsini birisi alıyor ve diğerlerinin hissesini reaya öderneğe mecbur oluyor. Bütün bu kargaşalığı kaldırmak için Kant1ni devrinde, b~ka
sancaklarda olduğu gibi, çift-resmi tamamiyle sİpahi üzerine yazılmıştır 24• Reayayı
korumak için hadihava rüst2mu hususunda aynı şekilde ısiahat yapıldığını göreceğiz.
ı 528 de Bolu sancağında resm-i agnam ve cürüm ve cinayet tamamiyi e sancak beylerine,
gerdek-resmi ve yer-tapusu tamamiyle sipahilere kaydolundu. Keza brytülmal, mal-i
mejkı1d, yava ve ka;kun tamamiyle sancak beyine bağlandı 26•
Kovan-resmi'nde de, Kanuni devrinde reayayı korumak gayesiyle ısiahat yapılmış
tır. Niğbolu sancağında kovan-resminin üçte biri tirnar sipahisine, üçte biri sub~ıya ve
üçte biri sancak beyine gelir yazılmıştır. Sonra her biri kovan b~ına birer akçe alınağa
başlamışlar. Bu yüzden halk kovan beslemekten vazgeçmiş. Bu sebeple Kanuni devrinde, kovan-resminin tamamı tirnar sahibi üzerine yazılmıştır. Tirnar sahibi de kovan-resmi'ni para olarak istemiyecek, onda bir alacaktır. Bütün bu misaller, bir vergi
iki defa alınmaz, prensipile ilgilidir.
3. Süleyman'a atfolunan bu eski kanunnarnede 26 vergilerin tahsilinde sipahil·
erin suiistimaUerine karşı hükümler vardır.
Timar-erleri ve mültezimler, a'şarı almak üzere vaktinde harman yerine gelip
ölçmezlerm.İ§, bunu da köylüden fazla bir şey koparmak için kasten yaparlarrnış.
Kanun, bunun için bir hafta zaman koymuştur. Bu zaman içinde gelmezlerse köyün
imamı, kethüdası ve yarar adamları marifeti ile harman ölçülüp a'şar mahsulü anbara
konulur. Kanuna göre, hıristiyanlar istihsal ettikleri şıranın onda birini subaşı ve sİpa
hiye verirler. Kanuna göre, pazarda iki ay müddetle yalnız su başı ve sipahiye ait şarap
satılacak, ondan sonra hıristiyanlara müsaade olunacaktır. Fakat iki ay sonunda subaşı
ve sipahi satılınayan şaraplarını zorla reayaya satmıya çalışmıyacaktır. Ta ki reaya
pazardaki fiyattan bunu alınağa razı ola. Bazı Anadolu vilayetleri sancaklarında
bir yıl işleyen değirmenden bir mud ( 20 kile veya 500 kg. ) buğday ve bir mud arpa
tirnar sahibine gelir yazılmıştır. Fakat bazı sancaklarda hububat pahalı olunca karşı
lığında 6o akçe verilmesi kabul edilmiştir. Bu hükmün arkasına "reayaya müzayeka
verilmemek için" kaydı eklenmiştir. ı6. asır Anadolu sancak kanunnamelerinde ise,
değirmen-resmi hemen hemen daima paraya çevrilmiş bulunmaktadır.
4· Süleyman'a atfedilen kanunnarnede angaryalara ait şu maddeleri buluyoruz:
Raiyyet, sİpahinin a'şar mahsülünü anbarına kadar taşır. Hisar erlerinin mahsulünü
hisara kadar taşımaları bid'at olmakla beraber bir adettir. Fakat mesafe bir günden
fazla ise ücreti verilmeden yüklenmemeli. Reayanın sipahiye ev yapması yasaklanmış
tır. Yalnız a'şarı koyacak biranbar yapıvereler. Hıristiyan reaya, sipahi üzerine yazılmış
beylik bağda yılda üç gün angarya çalışır. Fakat bunun dışında sİpahiler onlann atlannı
kağnılarıru z<>rla kendi hizmetleri için tutmayalar ve kendilerine zorla iş işletmeyeler.
14

Bak. 1528 tarihli Bolu Kanun namesi, lbid. , s. 29, madde 7; s. 28, madde 2.
Ankara Kanunu, lbid., s. 34·
so M. Arif neşri, s. 54·
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5· Toprak tasarrufunda bu eski kanun, reayayı koruyan birtakım açık maddeler
koymu§tur. Bir raiyyetölse, oğlu çiftliği i§leyemeyecek kadar küçük olsa, çiftlik elinden
alınamaz, vergilerini ödemek üzere bir başkasına işlettirilir ve çocuk büyüyünce
tapu-resmi alınmadan çiftlik kendisine verilir. O çiftlik için başkası tapu-resmi ödemiş
olsa bile yetime toprağı geri verilir. Öksüzden babasının yeri için tapu-resmi alınamaz.
Bu halde, üç yıl işlemeden bırakılan toprağı sipahi başka birisine tapuya verebilir
kaidesi bu suretle bir çözüm şekline bağlanmıştır. Keza herhangi bir raiyyetin,
toprağın boz kalmasında bir kusuru yoksa (mesala toprağı üç yıl arka arkaya su basmışsa) sipahi bu toprağı elinden alamaz. Harman yeri ve öküzü otlatmak için ekiimeyen arazi de boz bırakılllll§ bahanesiyle tapuyla verilemez. Aynı kanunnarnede
ölen bir raiyyetin karısı da korunmaktadır: Şayet kadın o çiftliği işliyor ve vergilerini
ödüyorsa, elinden almak hayıftır.
Bu kaniinnameye Fatih kaniinnamesinden geçen bir maddeye göre, raiyyet kendi
isteği ile yerini bırakıp giderse, evi ve eşyası (damı ve ;ulu) sipahiye aittir. Süvarİ
kovarsa raiyyete ait olur. Aşikar surette bu maddeler, sİpahinin belli bir kanun maddesini kötüye kullanması karşısında kanun koyucunun reayayı korumak için sonradan
çıkardığı ek kanunlardır. Varisi belli olmayan mallar, beytü'l-male, yani devlet hazinesine aittir. Bu gibi gelirlerin izlenmesi ve toplanması umumiyetle beytü'l-mıllti adını
alan amil'lere (mültezimlere) arttırma ile iltizama verilir. Fakat beytü'l-rmiltiler, varisi
o memleketten başka yerde bulunan mallara, yahut seyahate çıkmış veya malını birisine
emanet koyup gitmiş olan kimselerin maliarına da karışmakta, sahip çıkmaktadırlar.
Buna kar§! kanun koyucu şu maddeleri koymuştur: Varis mevcut ve memlekettenerede
olduğu maliim ise, buna kayıp denir. Miras, evvela vasi elinde altı ay saklanır. Eğer
gelen olmazsa o zaman beytü'l-malciye teslim olunur. Sonra varis gelirse beytü'l-malci'den
alır. Eğer varisin bulunduğu yer belli değilse, bu gibilere mejkud denir. Miras bir yıl
vastelinde tutulur. Gelmezse beytü'l-malciye tesliın edilir.
Evinden ayrılıp seyahata çıkanların veya malını birisine emanet bırakanların
beytii'l-malci herhangi bir şekilde karışamaz. O yalnız ölen kimselerin mirasına

maliarına

karışabilir.
ı6. asırda

yeniden fetbedilen bölgelerde, Doğu-Anadolu ve Macaristan'da birhizmet ve angaryalara karşı kanuni tedbirler alındı: Diyarbakır vilayetinde
köylünün üç gün tirnar sahibinin toprağında angarya çalışması, ırgadiye denilen bir
resirole ( hane başına günde iki akçe) karşılanmışur. Macaristan'da, odun ve oduk
yerine belli miktarda bir resim (bir araba odun için 15, bir araba ot için 25 penez)
konmuştur. Kaydetmek lazımdır ki, aynı zamanda çift resmi veya ispence bu bölgelere
klasik Osmanlı raryyet rüsUmu olarak sokulmuş bulunuyordu.
takım

ı 545

tarihli Pojega Kaniinnamesinde 27 "bid'at olmağın külliyen ref'" olunması
Padişah tarafından emredilen hususlar arasında angaryalara ait şu madde vardır:
"Resm-i giyalı aldıklarından gayrı sancak beyleri ve kadılar, voyvodalar kendü atları
ve davarları için araba ile otluk teklif edip veyahut otluk-baha deyü beşer ve onar
akçe alıp ve yem ve yemek ve et ve ekmek ve tavuk bilcümle cebirle me'külat cinsinden
her ne bulurlar ise alıp bir akçe ve bir habbe vermeyip ve kendü maslahatları için
11

Ibid., a. 305, madde 9·
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reayayı
taşıdıp

istihdam edip ve ciavarların ve arabaların hizmete sürüp ve odun ve otluk
env'a-i zulm ve hayf" etmektedirler.

Aynı

bid'atler III. Murad devrine ait Sirem Kanunnamesinde 28 tekrar olunmaktadır. Macaristan'a ait diğer kanunnamelerde de 29 buna benzer bid'atler şiddetle
yasaklanmaktadır : Hatvan Kanunnamesinde ücretsiz yemek ve yem almak, reayanın arabalarını seferlerde beş altı ay erzak taşımak için kullanmak ve reayayı
evlerinde hizmet ettirmek, ölen reayanın kimsesiz oğullarını ve kızlarını yanlarına
esir gibi alıp kullanmak ve mailarına el koymak gibi zulümler sayıldıktan sonra sancak
beyi ve kadılara bu yolsuzlukları bildirmeleri için daha önce de defalarca tekidi hükümler gönderildiği belirtilmektedir. KanunnArnede bu zulümler yüzünden reayanın
yerini yurdunu bırakıp dağıldığına da ehemmiyetle işaret · olunmaktadır.
Lipve (Lippa) kanunnamesinde reayanın hizmet (kulluk) karşılığında hane başına
bir araba odun ve bir araba ot vermesi, yahut bunun yerine odun için 15, ot için 25
penez ( ı oo pe nez = ı Macar altını) ödemesi kabul olunmaktadır. Keza re aya tirnar
sahibine ait çayın biçip yığacaktır. Fakat beylerbeyi adamlarının, sancak-beylerinin,
zaimlerin ve tirnar sahiplerinin kendileri için reayaya zorla ev yaptırmaları, angarya
çalıştırmaları, kendi tarlalarını ektirmeye zorlamaları, ücretsiz yem ve yemek almaları,
arabalarını ücretsiz kullanmaları yasaklanmaktadır 80 •
ı6. asırda reaya hizmetleri ile ve angaryalarla ilgili Kam1n-i Osman( maddeleri
bu suretle belli başlı suiistimalleri tespit ~tmekte idi.
Dirlik sahiplerinin haklarını açık bir şekilde tayin etmek ve bid'atleri yasaklamak,
reaya aleyhindeki işlemleri önlemek suretiyle Osmanlı kan un n amelerini n, adaletnamilerdeki aynı anlayıştan ilham aldığını tesbit etmek zor değildir.
Hatta bazı kanunnameler, adaletname metinlerini de içine almaktadır. Bu addlet
fermanlan umumiyetle tahrir emininin tesbit ettiği bir haksızlık veya bir bid'atin kaldırılmasına dair hükümlerdir 3 ı. Ni~bolu kanunnamesindeki ı g. madde güzel bir
misaldir : "Harman mevsiminde zikr olan vilayetin kanfın-i kadimesi üzere her müzevvecden sİpahisine bir tavuk ile bir boğaça alına ve tavuğu olmayandan bir akçe alına
ve gayrı eyyamda tekrar tavuk ve boğaça alınmaya, sİpahi ve yahut suba.şı ve sancak
voyvodası köyüne varsa gücile atma yem ve otluk ve koyun ve tavuk talep eyleyip
evden eve salgun salmıya, eğer ol köyde talep eyledüği nesneden bulunursa akçesiyle
ve rızalanyle satın ala. Bulunmaz ise elbette bulun deyü teklif eylemiye ve illa kadılar
men' eyliyeler, men' ile memnu' olmazlar ise dergah-i muallaya arz eyliyeler".
977 J1569 tarihli Agriboz kanunnAmesi de bir adaletname ihtiva etmektedir. Orada
"def' ve ref' olunan evza'-i hadise ve bide'at-i mütehadise" sayılmakta ve " 'amme-i
umur-i vilayet ve kafie-i alıval-i memleket nehc-i şert<at ve kanun-i 'adalet ve defter
muk tezasınca görülmek e mr" olunmaktadır. Bu bid'atlerin başlıcaları şunlardır:
Öşürün belli bir usule göre alınmaması reayadan fazla tab.siline sebep olmaktadır.
Bunu önlemek üzere a'şarın nisbetleri tesbit olunmuştur 32 •
21

Ibid., s. gog.
Hatvan Kanun n arnesi, Ibid., s. 317, madde 13.
10
Lipve Kanun namesi, Ibid., s. 323-324, madde 6, 13.
n Bak. Kanuni Süleyman devrine ait Ni~bolu Kanfınnamesi, Ibid., s. 208, madde
11
lbid., ı. s. 341, madde, 4·9·
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Resm-i otlak suiistimallere sebep olduğundan tamamiyie kaldınlllll§tır. Resm-i kışlak ve
otlak §Udur: belli bazı yaylalarda otlatılan koyunlardan sürü b~ına bir koyun dirlik
sahibi alır. Fakat reaya birkaç sürüyü bir araya getirerek bir koyunla kurtulmağa
çall§ır, yahut dirlik sahibi bir sürüyü birkaç sürü sayarak birden fazla koyun almak
ister. Buna karşı kanun koyucu, üçyüz koyunun bir sürü sayıldığıru ilan ederek bu
çekişmeleri durdurmak istemiştir 38 • Bizans devrinden kalma eski bir vergi olan çift
başına bir kile buğday bir kile arpa vergisi "bid<at" sayıldığından burada kaldınldı 34•
Agriboz kanftnnamesinde ifade edilen bir prensip, eskiden beri Osmanlı idaresinin
suiistimallere kaqı kullandığı bir ölçüdür: Re ayadan yeni defterde açıkça belirtilme·
miş yeni hiç bir şey alınamaz 3 6 ,
Kant2n-i Osmanf'nin mahiyeti ve yasakladığı bid<atler hakkında 1524 Mısır Kanlını
namesi de bize dik ka te değer bilgiler sağlamaktadır aa.
Evvela bu kanftnnamenin meydana getiriliş şekli konumuz bakımından dikkate
değer.

I. Selim, Kahire'ye girdikten üç hafta kadar sonra vergi kaynaklarından istifade
gayesite derhal arazinin tahriri için etrafa komisyonlar gönderdi. Bu işe ı 523 e kadar
devam edildi. Mısır'ın kendine mahsus şartlan dolayısiyle Memlftk devrinden kalma
katipleri kullanmak lazım geldi. Fakat bunlar, tarihçi İbn İyas'ın da kaydettiği gibi,
bu tahrir sıraşında birçok suistimaller yaptılar, kendi çıkarlan için köylüyü ezdiler.
Birçok köylünün topraklarını bırakıp kaçmalanna sebep oldular. Memlftk devrine ait
defterlerin çoğu yanmış olduğundan kontrol imkanı yoktu.
Halbuki Mısır'a vali tayin edilen Hayır Bay'a 1520 Eylül sonlannda I. Süleyman'ın
gönderdiği fermancia 37 "İhya-i ma<alim-i <adl u insafve izale-i merasim-i cevr u i<tisaf
etmekte kemal-i teyakkuz üzerine" olması bilhassa işaret olunuyordu. ı 524 ocak ayında
Hain Ahmet Paşa'nın isyanı sırasında Mısır işleri büsbütün çığırından çıktı. lsyan
bastınldıktan sonra durumu düzeltmek üzere bizzat vezirazam İbrahim Paşa ı Zilhicce
930/30 Eylül 1524 de Mısır'a hareket etti (Mısıra varış 8 Cemaziyelahir 931 /2 Nisan
1525). Paşarun divan tezkirecisi olan Celal-zAde Mustafa (sonraları Kanuni Süleyman
devrinin kanun ve nizamlarını meydana getirmekte başlıca rol oynayan Büyük NişanCll)
beraberinde idi. Celal-zade, vezirazamın akıl hocası durumunda olup Mısır'da ıslfi
hatın ve yeni kanOnnamenin meydana getirilmesinde esas rolü oynamıştır. İbrahim
Paşa, Mısır'a ayak basar basmaz "etrafa adaletnameler gönderildi, herkes mezalim
ve mehayiften perbiz üzere olmak emrolundu, saniyen Saideli valisi İbn Ömer ve İbn
Nasr nam şeyhülarablar mezalimine binaen salb olundu ve mehabet-i Paşa ..... .
kulilb-i merglı.beye sirayet etti .... Beyne'r-re<a.ya mer<t olan Emir Kayıtbay ve Gftri
kanunlarınca ki, hai'n-i fir<avn-lika namı Ahmed ve hisabı namahmud olan Paşa
t agyir ve tamah-i hami müsted<asınca teksir ve taz<if eylemişti, emr-i şerifleri ile
11 lbid., I, s. 342.
" Bak. not g.
11 Barkan, lbid., s. 343, madde ıo; 1528 tarihli Malatya Kanönnamesi içindeki Adaletname
için lbid., s. 113·114.
11 Bu KanUnnAmenin bir sureti: lbid., s. 355-387; Kanılnname hakkında bak.. S. Shaw, 17u Fiırıancial tllld Administrative Orgtllliza.tion and development of Ottoman Eg)lp t, 1517-1798, Princettm 1962; KaınunnUne-i Mısr için bibliyografya, s. 407.
L' Feridön, Miln.Jedt'üs-SaMtin, I, İst. 1274, s. 503·5o6.

HALİL İNALCIK

defatir-i a'tikaya müraca'at olundu, hususa re'ayanın hüsn-i ndiariyle . ..... . .
. . . . . . mu'tedil vaz'ile tahfif kılındı ve der-i devlete 'arz olunup dayima her biri
ma'mUlun-bih olması hatt-ı hümayunla dahi buyuruldu". Üçyüz kadar mahpus
borçları ödenip salıverildi. Bin kadar yeüme nafaka ve giyecek verildi. İbrahim Paşa
Padişahın daveti üzerine 22 Şaban 93 ı f ı.ı. Haziran ı 525 de Mısır'dan ayrıldı. Paşa'nın
Mısır'daki davranışlan ve bid'atleri kaldıran yeni Mısır kanünnamesi, adaletnarnelere
vücut veren devlet anlayışını parlak bir şekilde aksettinnektedir. Kanünname, Mısır'da
Osmanlı Padişahı'nın otoritesini sağlam bir şekilde kuran askeri ve mülki teşkilat
yanında bid'atleri kaldırmak gayesiyle §U kaideleri koymaktadır: Mısır'da vilayetlerde
idare başında olan kd.şif'lerin ve şeyhularab'ların başlıca vazifeleri, arazinin sulanması
için gereken kanalların tamirine dikkat etmek, Kayıtbay gelir defterlerine göre vergileri
tam olarak toplayıp hazineye teslim etmek ve bedevt Arapların hücum ve zulümlerinden fellahları korumak. Vergisini ödeyen köylünün (fellah) eline Beylerbeyi nişanı,
nazır-ı emval ve em(n mühriyle bir tezkire verilir ve ikinci defa vergi alınması önlenir.
Herhangi bir fellah bir milltezimi beylerbeyine şikayet edebilir. Beylerbeyi,
haksız alınan şeyleri alıp fellaha teslim eder ve suçluyu ağır cezaya çarptırır. Kayıtbay
zamanından sonra meydana çıkanlmış olan bütün resimler ilga edilmiştir.
Hayır Bay zamanında altın ayarının düşürülmesi sebebiyle fellahlara yüklenen
bazı yeni vergiler, bid'at olduğundan kaldırılmıştır. Keza k!§iflerin köyden köye aldığı
kuzu veya koyun ({.iyije) ve yirmi akça yasaklanmıştır. Bu yasağı dinlemeyen kA§if,
azi, hatta idam edilecektir. Şeyhularab'ın beylerbeyiye verdiği pi§keş için köylüye
para ve eşya salgunu yapması yasaktır. Almakta devam edenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Arniller (mültezimler)in ve diğer görevlilerin köylüden aldıkları der-amed resmi
de yasak edilmi§tir.
Arazi ölçenierin (messah) köylüden koyun ve arpa almalan yasaktır. İhtiyaçlarını
kendi paralariyle göreceklerdir.
İlımal yüzünden boz kalmış yerlerin vergisini fellahlardan zulümle alan, zulüm
ile köylünün dağılmasına sebep olan kişif, şeyhulbeled veya amil siyaset cezasına
çarptırılacaktır. Şayet, sırf vergiden kaçmak için fellahlar kendileri dağılmış iseler
aralanndan bir ikisi ası1arak gözleri korkutulur.
Beytülmalcinin izni olmadan ölülerin gömülmemesi yüzünden ölüler ortada
kalıyormuş. İlımal gösteren beytülmalci, beylerbeyi tarafindan siyaset olunacaktır.
Vergiler hususunda her türlü anlaşmazlık beylerbeyi, defterdar (nazır-i mwal) ve
kadının hazır bulunduğu divanda dinlenip karara bağlanacaktır. Mahkeme memurlan
davaltiardan rO§vet almıyacaktır. Hazineye ait memuriyedere beylerbeyi ve diğer
beyler kendi adamlarını getirmiyeceklerdir. Reayanın davalan kadı hazır olmadan
doğrudan doğruya beylerbeyi tarafindan görülüp hükme bağlanamaz. Bazı kadılar
mahkemelerini naiplere satıyorlarıruş. Bu gibi kadıların hapsedilmesi ve durumun
Padişah kapısına bildirilmesi beylerbeyiye emredilmiştir. Valilerin ve mültezimlerin
yanına yanaşma hizmet sahipleri tamamiyle kaldırılilll§tır. Birçok suiistimallere bu
aracılar sebep olmakta ve efendilerinin otoritesinden faydalanarak halkı soymaktadırlar.
Bu gibi kimseler, bilhassa mahkemelerde büyük haksızlıklara sebep olmaktadırlar.
Naipler ve muhzırlar hileli işlere alet olmaktadırlar, Bazı davalarda davacı hazır ve
aklı yerinde olduğu halde birtakım açıkgözler vekil sıfatiyle davayı üzerlerine almakta
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ve menfaat koparmakta, haksız i§lere sebep olmaktadırlar. Kadı, mutlaka davacıyı
çağıracak ve şer'i bir özrü olmadan dava vekili tayin edenleri beylerbeyiye bildirecektir. Vekil ve müvekkil ikisi de şiddetli siyaset cezasına çarptınlacaklardır. Bu i§lere
alet olan kadılar da beylerbeyi tarafından hapse konup durum Padi§ah kapısına bildirilecektir.
Kaşiflerden, meşayihden (şeyhularab) ve sair vergi toplayan memurlardan bazı
lan fellahları öldürür, mallarını gasbederler ve kadılar da suçluyu korurlarmış. Bu
gibi kadılar da beylerbeyi tarafından azi ve hapsedilecektir.
Buraya kadar Kanuni Süleyman devrinde ve ondan önce KanAn-i Osmant'nin
esas prensiplerini ve bu prensipiere göre hangi durumların bid<at sayıldığını gözden
geçirdik. Aşağıda doğrudan doğruya adaletnameler üzerinde duracağız.

•* •

I. Efiaklara ait adaletname. 967 Şevval tarih l i adaletname (No. VI.} Semendere sancağındaki birtakım bid'atlerin kaldmiması için gönderilm~ bir adaletnftmedir.
Metinde Adaletname-i Hümayt1n deyimi kullanılmaktadır. Bu adaletnamenin özellikleri, belli bir bölgedeki bida•atleri kaldırmayı hedef tutmu§ olması ve bid<atlerin
neden ibaret olduğunu bildirmemesidir. Bu bid•atlerin ayrı ayrı tesbiti İ§ini ve önlenmesini Semendere kadısına emretmektedir. Bunlar, şe('at, kanun ve tahrtr defteri ne
aykırı olarak Sancak-beylerinin ve adamlarırun yahut eminlcrin ve arnillerin (mültezimlerin) ve diğer hükümet görevlilerinin reayadan fazladan aldıklan şeylerdir. Evvelce
kaldınlması emredildiği halde bu adaletn1me ile yeniden yasaklamak gerekmiştir.

Semendere, lmparatorluk içinde özellik taşıyan bir bölgedir. Burası, Macaristan, Osmanlı lmparatorluğuna katılıncayakadar Avrupa'da en mühim serhad bölgesini
teşkil ediyordu. Rumeli' nin b~ka yerlerinde uygulanan tipik Osmanlı kanunları burada
ancak 943/ 1536 de uygulanmıştır 38• Osmanlı hükümetinin burada reayayı ve özellikle
bölgenin müdafaasında mühim bir rol yüklenen Eflakları, neden iyi tutmağa ve memnun
etmeğe çalıştığını anlamak güç değildir 59• 1536 a kadar Semendere kanunu, klasik
Osmanlı kanunlarından farklı olduğu içindir ki, 1501 den önce H. Bayezici zamanında
yazılınış olan fakat I. Süleyman'a atfolunan Kanllnnamede her defasında "Amma Semendere'de .... ' ' cümlesiyle bu bölgedeki farklı durum belirtilmektedir. Semendere
kantinnamesi, Kant2n-i Osmant'ye özelliğini kazandıran b~lıca iki vergi grupunda
(raiyyet rüsumu ve a'şir) §U ayrılıkları ihtiva etmekte idi:
ı ) Raiyyet riistlmu yerine biçme vaktinde her baştina sahibi bir araba ot v~ bir araba
odun verir. Mevsiminde otluk ve odun alınmazsa, ot için 7 akça ve odun için 3 akça
ödenir.
Halbuki biliyoruz ki, Kantln-i Osmant'de bunlar ;ift·resmi veya ispence adı ilc anılan
raiyyet rüsfımu ile kar§ılanmakta idi 40.
38

Semendere bölgesi, evvela 1439-1444 yılları arasında, ikinci defa 1459 da Osmanlı haJUmiyeti
F. Babinger'in yazdığı gibi Fatih, Semendere'yi muhasara ile almamış, şehrin anahtarları ken~ine Pirot'da iken teslim olunmuştur. Bak. benim, Mehmıd tM Gorıqunor (1432•1481) anıllıir
time, Speculum, XXXV- 3 (196o), s. 4111. Sullım zaptın mühim hukuki neticeleri olmuştur.
at Karşıla. N . Beldiceanu, lA RJgion de Morava - Timok dllfiS ks d(}(;'UTTierıts de Mthmed ll tt de Selim I,
Revue des Etudes Roumaines, III-IV (1957), p. ııı-115.
40
Bak. H. l. OsmanlılCJrda Raiyytt Rü.st1mu. B e 1 1 et e n, XXIII ( 1959).
altına geçmiştir.
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4) Efiaklann hane başına ödediklerif/ari-resmini toplamak için giden floriciler, her
yerin kadısı ile birlikte bu resmi toplayacaklar ve kendileri için hane başına yalnız
bir akça fiorici (em tn), bir akça Utibi alacaktır. Ondan başka Poklon 4'1b ve başka adlar
altında hiç bir şey istemiyeceklerdir.
5) Eflaklar, sancak beyine ev yapmak zorunda değildirler. Ancak voyvoda için
her nahiyede belli bir yerde nahiye halkı bir ev yaparlar ve tamirine bakarlar. Her
gelen voyvoda orada oturur.
6) Voyvoda, halktan istediğini parasiyle ala. Para cezası veya siyaset cezaları
hususunda kadının izni olmadan kendiliğinden hareket etmeye ve reayayı tutuklamaya.
Voyvodalar zorla ot, arpa, saman, tavuk almayalar.
7) Efiaklann çayırlanna, bahçelerine, tahıliarına ve terekelerine ve otlaklarına
sancak-beyi ve adamlan at salıverip zarar verdirmeyeceklerdir. At- oğlanlannın reayadan yem ve yiyecek almasına müsaade etmiyecektir.
8) Domuzlar bir kimsenin timarında otlamıyorsa otlak- hakkı alınamaz.
9) Yeni gelen voyvodanın, primikur'lardan birer karın yağ, birer kebe alması da
yasaklanmıştır.

ıo) Muharebe zamanında sancak beyleri vqyvoda'lan ve subap'lan, knez'ler ve
primikur'lar, Efiaklann zorla atlannı, silahlarını alıyorlarmış. Bu da men'edilmiştir.
ı ı) Hıristiyan köyleri içinde oturan müslümanlardan hıristiyan! ara zarar gelmiyorsa yerlerinde kalabilirler. Aksi halde yerlerinden göçürülecek, Müslümanlar
hep bir arada oturacaklardır.
12) Bu adaletname ile eski Despot Kanunu da kaldırılmıştır. Anlaşıldığına göre,
Despot Kanunu, bazı davaları Efiaklann kendi aralarında hal ve fas) etmeleridir.
Adaletn!me, her türlü ihtilafın kadı ve sancak-beyi marifetiyle halledilmesini eınret
mektedir.
934/1527 tarihli Serneodere Efiakları kantınnAmesi de 48 sancak-beylerinin hala
Efiaklardan parasız veya küçük bir ücret karşılığında buğday ve arpa aldıklarını
açıklamaktadır. Sancak-beylerinin ihtiya<:ını da göz önüne alan kanun koyucu, bir
orta yol bulmuştur: Buna göre, her köyde on beş haneye bir yük arpa (ı yük=beş kile
= ıoo okka) veya üç haneye bir kile arpa ve 25 hane ve daha ziyade haneli köylerde ise
birerkile buğday verilmesi emredilmektedir. 922/ 1516 da sancak beylerine her köyden
belli miktarda arpa ve buğday tayin edildiğini biliyoruz. Bu yeni hüküm, bilhassa
sefere çıkacak atlı asker için arpa miktarını artırmakta, fakat sancak beylerinin gelişi
güzel salgun yapmasını önlemektedir. 943/ 1536 tarihli Serneodere defteri kanfinnamesinde 0 nihayet Efiaklann statüsünde esaslı bir değişiklik yapıldığını görmekteyiz:
Bu tarihe doğru Padişah'ın bir fermanı ile Efiaklara ait eski kanunlar yürürlükten
kaldınlmakta, Kanı1n-i Osmant uygulanarak bu zümre de diğer reaya gibi klasik Osmanlı vergilerine tabi tutulmaktadır. Biliyoruz ki, Macaristan fethinden sonra bu bölge
artık bir serhad olmaktan çıknuş bulunuyordu. Bundan sonra Eflaklar, şer'i ve örfi
vergileri ödeyeceklerdir. Fakat "hukuk-i şer<iyye ve rüsfim-i <urfiyye takdir olunup
zikr olan petnik ve zamani{ ve sair teklifat ve salgun meıfO.< olmak lazım iken" yalnız
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petnik ve zamanif adetleri kalkmış, diğerleri kalmıştır. Bu yüzden "re<ayi ziyade bi-huzur ve müteellimdir". Mültez;imler ve cizye için neoyô.fte ve mürdt yoklayan görevliler,
köy köy gezip reayadan fazla para almaktadırlar. Kanünname bu hususları tarnamiyle kaldırmakta, "sancak-beyi canibinden ve adamlanndan ve voyvodalardan kimesne salgun arpa ve buğday salmaya ve bal ve yağ salınmaya" demektedir.
H. 967 tarihli Serneodere adaletnamesi (No. VI.) işte hala bu gibi bid<atlerle ilgilenmiş olmalıdır.

II. Angaryalar. Efiaklar kanunundaki gelişim, Kanun-i Osmô.ni bakımından ilgi
çekicidir. Orada evvela Fatih devri sonlarına doğru eski ayni vergiler nakdi vergilere
çevrilmiş, hizmet ve angaryalar sınırlandırılmış, daha sonra da bu eski kanunlar
tamamiyle kaldırılarak Osmanlı kanunlan ve vergi sistemi uygulanmıştır. Çift-resmi
sisteminde olduğu gibi, bu değişikliği yapabilmek için hükümet, reayanın eline yeter
derecede para geçtiğine ve hizmetler yerine para verrneğe hazır olduğuna hükmetmi§
olmalıdır. Başka deyimle, para ekonomisi yeter derecede gelişmiş olsa gerektir. Aynı
gelişimi biz İmparatorluğun başka taraflarında, mesel§ Doğu-Anadolu vilayetlerinde
ve Suriye'de de görmekteyiz. Osmanlı raiyyet rüsumu, a<şa'r ve cizye konulduktan sonra
artık salgunlara ve diğer hizmetlere mahal kalmadığı hakkında H. 943 tarihli kanönnamedeki kayıt bilhassa dikkati çeker. Bid<atlerin menşei bakımından buradaki durum
mühim bir noktayı açıklamaktadır, o da Kant1n-i Osmdnf girdikten sonra, sancak beylerinin, tirnar sahiplerinin ve diğer görevlilerin eski vergileri yerleşmil adetler olarak
devam ettirme temayülüdür. Bu suretle eski vergiler bid<at olarak yerleşmiş ve bunun
üzerine yeni vergiler eklenmiş olmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun başka taraflannda da Osmanlı idaresinin mücadele ettiği birçok bid•atlerin (angarya ve salgunlann) menşei budur. 17. asırda askeri sınıf mensuplannın yaptıklan salgunlar İmpara
torluk için bir afet halini aldığı zaman bmıun aslında eski bir usule dayandığını unutmamak lazımdır.
Osmanlı devrinde qynt vergilerin ve hizmetlerin, Sırbistan'da Trakya ve Makedonya'da olduğundan daha uzun ömürlü olması tarihi bir sebebe atfolunabilir: Duşan
kanununa göre, Sırp pronoia sisteminde para vergileri ikinci derecede olup, esas köylünün yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerde idi. Bizans'a tabi Trakya'da ise para
ekonomisinin gelişmesi sonucu olarak esas rol nakdi vergilerde idi 60• Bizans toprak~
larında angaryalar karşılığında belli miktarda nakdi resim konulduğu halde Sırhis
tan'da hizmetler devam etmekte idi. Mesela, Duşan kanununda bütün meropsiler
için şu madde vardır: Onlar "pronoia (timar) sahibi için haftada iki gün çalışalar,
kendisine yılda bir kırala ait hyperpre'i (altın para) vereler, hep birlikte bir gün ot biçeler,
ve bir gün bağda çalışalar, bağ yoksa onlar için b~ka işlerde bir gün çalışalar, merof
verdiği mahsfi.lü anbara koya, ondan kanuna muhalif başka hiç bir şey istenmeye" 61•

Kantln-i Osmô.ni, reayanın sipahi için birtakım angarya hizmetleri yerine getirmesini adet olarak kabul etmekte, fakat bunları kesin bir şekilde sınırlandırmaktadır :
Reaya kendi köyünde sipahi için anbar yapar, fakat ev yapmaya zorlanamaz. Ev
yapma mükellefiyeti bazı hallerde ve bazı bölgelerde nadiren kabul edilmektedir.
10
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Reaya, sipahiler üzerine hassa kaydolunan çayırları biçer ve yerinde yığarlar,
fakat sİpahilerin evine kadar arabalariyle taşımazlar. Senede üç gün sipahinin toprağın
da angarya çalıştınlamaz, ekin ekmeğe mecbur edilemezler.
Sipahinin a'şar mahsulünü köydeki anbara kadar taşırlar, fakat başka bir köye
taşımaya mecbur değildirler. Ancak hisar-erlerinin mahsulünü hisara, uzaklığı bir günden fazla değilse, taşırlar. Keza sipahiye ait a!ş~r mahs'lllünü satılmak üzere en yakın
hububat pazarına kadar arabalariyle götürürler. Fakat en yakın pazar bir günden
uzak mesafede ise buna mecbur değillerdir.
Bulgaristan sancaklarında fetihten öneeye ait bir adet-i kadtme olarak harman vaktinde ve mart başında ispence resmi toplanırken sipahiye birer tavuk ve birer boğa;a (bir
ekmek somunu) verilmesi kabul edilmiştir.
Bunlar Kantın-i Osmant'ye girmi~ ve yerleşmiş angarya ve adetlerdir. Fakat bazı
bölgelerde ayrıca sipahi için ev yapmak, yahut kışın ot ve odun vermek (hane başına
bir araba veya bir yük 61), sipahinin bağınd.ı veya tarlasında senede üç gün çalışmak
gibi angaryalar devam etmekte bulunmuştur.
Burada, Kıbrıs fethinden sonra eski rejimde yapılan değişiklik hatırlanınağa
değer. Venedik idaresinde parikozlar veya pareykozlar (toprağa bağlı köylü) hakim
sınıf mensuplanna haftada iki gün angarya çalışmakta idiler ss. Osmanlı idaresi,
reayayı devlete ait şekerhanelerde, tarlalarda ve gereken diğer hizmetlerde kullanmak
üzere iki günlük·angaryayı bir güne indirdi 64• Osmanlı devletinin" himayet-i memleket"
için reayaya avanz-i divaniyye adı altında birçok hizmetler veya karşılığı vergiler yükIediği ve bunların bilhassa ı 6. asır ikinci yansından sonra ağır bir yük halini aldığı
bir gerçektir. Biz burada yalnız vil~yederde görevlilerin yaptığı suiistimalleri ve bid•atleri ele almış bulunuyoruz.
Burada yayınladığımız ı 7· asır ortalarına ait bir hüküm (No. XII.) sİpahilere
ait haklan garanti altına al mağa çalışan bir vesikadır. V esi kadan anlaşıldığına
göre, o zaman reaya vergilerini tam olarak ödedikten sonra herhangi bir'suretle sipahiye
kolaylık göstermekten ve yardım etmekten kaçınmaktadır. Mesela, onları köylerine
konuk almamakta, adet olmuş bazı hizmetleri yerine getirmemektedirler. Anadolu
beylerbeylerine ve kadılanna gönderilen bu hükme göre, reaya sİpahilerini daima
kendi üzerlerinde emir sahibi bilecekler, sözlerine karşı gelmeyeceklerdir. Her bi·
rini üç gün misafir edip kendilerine ziyafet hazırlıyarak ikram edecekler, bu süre
içinde hayvanlannı da besleyecekler, .sipahiden müsaade istemeden onu bırakıp
kendi işlerine gitmeyeceklerdir. Eğer sipahi o köyde bir ev ve ahır yapmalarını isterse
yapacaklar, onun imece hizmetini görecekler, tohumunu kendi yanından vererek arpa
ve buğday ektirmek isterse, ekeceklerdir. Sipahinin istediği hizmeti yapmayan reaya
ta<.ç:ir'e müstahak olur, yani sipahi onu paylamak ve dövmek hakkına sahiptir 55•
Reaya, köyde hububatı koymak için sipahiye bir anbar yapmalı, bu mahsfllü
satmak için hayvanianna yükteyerek en yakın pazara götürmeli ve bunun için hayvan
kirası istememelidirler. Şayet sipahi, anbarındaki a'§ar mahsulünü harman zamanına
n Odun w Ot hi.ımeti için bak. Raiyyet Rilstlmu, s. 578-80.
11 Bak. G. Hill, A History of Cypnu, III, Cambridge ıg.fS, s. 8o5.
11 Barkan, Ibid., s. 348-49.
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kadar va'de ile cari narhtan üç dört akçe ziyade ile reaya arasında dağıtırsa, bunu
almamakta ısrar etmemelidirler. Sipahiler kendi reayalannın hareketlerini kontrol
altında tutarlar, namaz kılmayanları ve kötü ~lere gi~enleri men'ederler. Reaya suç
işler ve Şeri'ate göre cerlme almak gerekirse, cer(me'nin yansını alalar (diğer yarısı
sancak-beyine veya subaşıya aittir). Buna karşı sipahiler de tirnar köylerinde üç günden
ziyade kalmamalı ve reayadan kaldıramıyacağı şeyleri istememeli, zorla evlerine inmem~lidirler. Sipahi, kendi tirnannda oturuyorsa, reaya için üç gün besleme mecburiyeri yoktur. Keza reayarun sipahi dirliği içindeki topraklarını sİpahinin bilgisi ve müsaadesi olmadan başkasının tasarrufuna bırakması, kiraya vermesi, kesimle iltizama vermesi ve bağışlaması caiz değildir. Aksi takdirde sipahi yapılmış olan işlemi bozabilir
ve toprağı sahibine tapu ile verir, istemezse yabancıya verir.
III. Salgunlar. Gördük ki, adaletname'ler esas itibarile Kanlın-i Osmanf gibi, reayanın
mükellef olduğu vergiler ve hizmetlerle ilgilidir. Osmanlı vergi sistemi ise, raiyyet
rü.rtlmu, a<şar ve hadihava rüstlmu gibi üç esas vergi grupuna dayanır. Hizmetlerin ve
angaryalann ra!Jyet riisılmu ile nasıl sıkı sıkıya ilgili olduğunu ve bu sahada Kanlın-i
Omuzni'nin tutumunu yukarda gösterrneğe çalıştık. Bu saha ile ilgili olarak görevlilerin
kanonsuz salgunlar salması, kalabalık bir maiyetle köyleri devre çıkarak kendilerini ve
hayvanlarını besietmeleri adaletnarnelerin ve kanuniann şiddetle yasakladığı en yaygın
suiistimal şekilleridir. Salgun veya salma reayadan istenen olağanüstü nakdi veya
aynf vergilerdir. Umumiyede hane başına belli miktarda arpa ve buğday ve başka
yiyecek şeyler toplamaktan ibarettir.
Kanun-i Osman! ancak olağanüstü durumlarda, memleket yaran için ve Pad~ah'ın
hususi emriyle bu gibi salgunlara müsaade etmiştir. Bu prensip, şu kanun maddesinde
özetlenmiştir: "Vilayete <avanz tahmil olunmak himayet-i memleket için benüm emri
şerifimle olandan gayn caiz değildir" 50• Görevlilerin reayadan kendileri için !id~t
veya hizmet istemeleri, salgun salmalan, Osmanlı P~d~ah'ırun mutlak hukukuna
bir tecavüz sayılır. Kanuna göre "toprak ve re aya Padişahındır". Toprak ve reaya
üzerinde onun iradesi dışında kimse bir tasarrufia bulunamaz.
Kanunn~melerde beylerin yaptığı bazı salmalara, bilhassa arpa ve buğday salmalanna ancak bazı istisnai durumlarda müsaade olunmuş, bununla birlikte salmalann miktan dikkatle sırurlandınlmış, reayarun gelişigüzel soyulması önlenmek
istenmiştir. Mesela 991/1583 tarihli Trabzon kanunnamesine göre, burada beyler·
beyi ve sancak-beyi için ot, arpa, saman, odun salgunlarına müsaade olunmuştur.
Bu bid<ate müsaade olunması oradaki olağanüstü şartların bir sonucudur. Burada
beyler kendi kapı-halkını ve hayvanlarını beslemek için büyük sıkıntı çekmekte idiler.
ısıo da burada vali olan Şehzade Selim (1. Selim) şöyle yazıyordu: "Bu vilayette
galle cinsinden nesne bitmeyüp kılleti ve zarureti <ale' d-devAm olduğu sebebden sancak
beyi olanlar •Aciz ve firfimaıtde kal urlar im~, tereke taşradan gel ür imiş 67 ".
Başka taraflarda Osmanlı hükümeti, fetihten önceki bu gibi salmalann devamına
yine özel şartlar dolayısiyle müsaade etmiştir. Mesela, Semendere serhad sancağında
sancak-beyinin her on beş hanede ıoo okka arpa ve 25 haneden büyük köylerde 20
okka buğday toplamasına izin verildiğini gördük 68.
Barkan, Ibid., s. 207, madde 22.
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Sipahilerin de zaruri bazı durumlarda, miktarı iyice sınırlanmak suretiyle, köylüden bu gibi bazı isteklerde bulunmalan kabul edilmiştir. Mesela Musul'da köylü
mahsulden vergi almak için köye gelen sipahiye ölçme i§i bitineeye kadar atı için yem
ve bir adamı için yiyecek verirdi 59•
Fakat H. 947 tarihli adaletname'ye (No. V.) göre, eyaJetlerde beylerbeyiler,
sancak-beyleri, kadılar ve naipleri, beylerin voyvodaları, zeamet ve tirnar sahipleri,
evkaf ve emlak sahipleri reayaya "kendüleriçün her yılda odun ve yağ ve bal ve sair
bunun emsali nesneler sal u b" günlük narh fiyatlarından a§ağı fiyatla zorla erzak almaktadırlar. Sancak-beylerinin voyvodaları, tirnar ve zeamet sahiplerinin adamları,
tirnar veya has köylerine ilk defa vardıklarında nal-baha adı altında her köylü ailesinden
bir miktar para toplamaktadırlar. Bunu meneden ad:iletname, ileride bundan doğru
dan doğruya has ve tirnar sahiplerini sorumlu tutacağım ilan etmektedir.
H. 1005 Rebi'üU.hir tarihiyle Revan kadısına gönderilen adaletname,
(No. IX.) özellikle askeri sınıfının salgıniarına kaf§ı çıkarılmış bir vesikadır. Adalet-namenin suçladığı kimseler, Kapıkulu ocakları mensupları (sipahi- oğlanları, silahdar, yeniçeri, cebeci, topçu, kapucu) ve beylerbeyllerin ve sancak-beylerinin. suba§ıları
yahut o adı takınan kimselerdir. Bunlar silahiariyle dolaşıp köylere kendi başlarına
salgun (salma) yapmaktadırlar. Başvurduklan usUller şunlardır: Köye bir bozdoğan
veya bir bıçak gönderip para toplamakta, harman zamanında hediye diye harman
başına bir kalıp sabun veya bir akçalık bir takke (arakiyye) veya bıçak bırakıp zorla
bir kile buğday ve bir kalıp sabun kaf§ılığı bir ba§ koyun almaktadırlar· (bir koyun o
zaman 125 akça ediyormuş). Soyguna meşru bir görünüş veren bu usul, Anadolu'da
ve Rumeli'de ehl-i örfün başvurduğu umumi bir adet olduğu 1018 tarihli adaletnameden anla§ılmaktadır. Bu adaletnameye göre, askerler reayaya istesin istemesin bir
bıçak, bir arakiyye (takke) veya bunun gibi bir şey bırakmakta, kaf§ılığında damızlık
diye birer koyun, birer kovan bal yahut iıdş:er üçer kile hububat toplamakta, vermeyenIere dayak atmaktadırlar. Bundan başka reayanın tarla, bağ ve evlerini benimseyip
imece diye zorla çalıştırıyorlar, odunlarını imece ile ta§ıtıyorlar ve hizmete gitmiyenlerin parasını alıyor ve dövüyorlarmış. Kalabalık atlı gruplar halinde köy köy dola§ıp
kervansaraya veya men.zil-evine inmeyerek reayanın ailesiyle oturduğu evlere iniyorlar,
zorla yiyecek ve yem alıyorlar ve ücretini öderniyorlarmış. Hizmet için reayanın kız
erkek çocuklarını meclislerine çağırıyorlar ve kötülük ediyorlarmış, Sancak-beyi ve
su başılan da selam/ık, ay!Uc, cerfme adı altında aydan aya her köyde çok çok salgun salıp
para toplamakta imişler. Bütün bunlar Padişaha duyurulduğundan çıkarılan bu
ada.Ietnamede, Padi§ah bu suistimalleri yasaklıyor ve bu işleri yapanlan asi ve <;alim
sıfatiyle kulluktan çıkarıyor ve idamlanna hükmediyor. Her köyde ahaliden bir yiğit
başı seçilmesini ve bu gibileri tutuklamalarını ve kadı mahkemesine getirmelerini
emrediyor. Dr. Bekir Kütükoğlu'nun habilitasyon tezinde 80 159o-ı612 tarihleri arasın
da Azerbaycan'da Osmanlı idaresi altına geçmiş bölgelerde reayanın bu gibi suiistimallere katlanamayarak yerlerini yurtlarını bırakıp Şaha ait bölgelere kaçtıkları
arşiv vesikalarına göre çok iyi belirtilmiştir. Birara Revan'da zengin köy ve mezrealar
P!dişah haslarına katılmış, ahalisi kaçmış geliri az yerler ise ulOfeleri hazineye kalmak
58

eo

lbid., s. 176, madde ıS (III. Murad Devri).
Siya.st Münasebetleri, Habilitasyon Tezi

OmuJnlı-Sajavi

(ı965) ,

ikinci bölilin

( ı5go-ı6ı2) .

ADALETNAMELER
şartiyle

Revan ve Nahcivan kalelerindeki kullara zeamet ve tirnar olarak verilmiştir
(H. 1000 tarihlerinde). Fakat s:mra bütün zeamet ve tirnarlar Padişah Msiarı yapılmış
tır. Bu sefer de Ms gelirini toplayan emin ve mültezimlerin zulmü yüzünden bu köylerdeki halk kaçmakta ve gelir miltemadiyen düşmektedir. Nihayet kulların milracaatı üzerine haslar tekrar tirnar ve zeamet olarak dağıtılmıştır.
Dr. Kütükoğlu'nun gösterdiği gibi, bu bölgede İranlıların bir taarruzuna karşı
muhafaza hizmetinde kalan çok miktardaki kapıkuluna mahalli kaynaklardan uli'ııfe
yetiştirmek imkarn yok idi. Tirnar ve zeamet olarak verilen köyler de harap halde
idi. Bu sebeple Diyarbakır hazinesinden Revan kullarına uh1fe yetiştirilmesine çalışılı
yordu. Güç durumda olan kapıkulu, itaatsizlik gösterrneğe başlamış, reaya üzerine
yürümüştür. İşte H. ıoo5 tarihli ad ale t- namede söz konusu olan suüstimaller bu
durumun bir neticesidir. Bu durum askerin neden reayayı tedirgin eden bu hareketlere
giriştiğini açıklamaktadır. Özetle, doğu serhaddındaki muhafız kapıkullarının "fes~d ve
şekaveti" o zaman devleti uğrll§tıran bll§lıca meselelerden olup adaletname bu
mesele ile ilgilidir.
Bunun gibi birçok haUerde askeri sınıfın müşkül şartlar altında bulunduğu,
merkezden mali§ ve ücret alamadığı bir vakıadır. Kendisini ve hayvanını beslemek
mecburiyetinde olan asker salgun usulüne başvurmaktadır. Tabii çoğu zaman bu durum memleket ölçüsünde soygunlara yol açmaktadır. Onlar sıkıntı zamanlarında
salguruı müsaade eden eski kanun ve adetlerden cesaret almakta ve hareketlerini meşru
gösterrneğe çalışmaktadırlar. Hatta bir çok eelali grupunun vaktiyle devlet hizmetinde
veya paşaların kapısında hizmet ederken dirfiği kesilen askerlerden mürekkep olduğu
unutulmamalıdır. Nihayet devletin uyguladığı (avarız vergileri de, aslında devlet salgunlarından başka bir şey değildir ve 16. asır ikinci yarısından itibaren reaya üzerinde
devamlı ağır bir yük haline gelmiştir. Kayda değer ki; Anadolu'da salgurıcu, tahsildar,
vergi toplayan manasında bugüne kadar yaşamıştır 61 •
H. 1018 tarihli ad~letnamede (No.X) beylerbeyilerin, sancak-beylerinin haslarını iltizama alan voyvodalann zorla her köyden ayda otuz kırk altın veya kuruş
salma topladıkları tespit edilmektedir. Aydan aya alınan bu salma 1005 tarihli
adaletnarnede anılan a;lık salgunu'ndan başka bir şey değildir. ıo18 adaletnamesi
beylerbeyi ve sancak beylerinin haslarını iltizama vermelerini, onların veya adamları
nın salgun salmalarını yasaklamaktadır.
Görevlilerin köylerde devre çıkmaları, köylünün evine inmeleri, kalabalık maiyetleri için ücretsiz yem ve yiyecek almaları en eski kanunlarda dahi şiddetle yasaklanan bir suiistimal olarak görülmektedir.
H. 947 tarihli adaletnameye göre (No. V), pô.re voyvodtıları yirmişer otuzar
kişilik atlı gruplar halinde köyden köye konup reayadan zorla para, koyun, davar, tavuk ve hayvanları için yem almaktadırlar. Bunların, yanlarına levmdleri aldıklan bu
adaletnarnede kaydedilmektedir. Bu devirde levend, başı boş delikanlı, işsiz güçsüz
serseri manasında kullanılmakta idi ea.
H. 947 tarihli adaletname, gerekli mühim bir iş çıkrn;idan kalabalık gruplar
halinde köylere çıkılınasını ve levend kullanılmasını men'etmektedir. Devre fıkma
halleri ve usulleri bu adaletnarnede tesbit olunmaktadır: Onlar kendilerine ait timar61

sı

Bak. Söz Derleme Dergisi, c. III.
Bak. M, Cezar, Levent/er, İstanbul 1965.
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gelirini toplamak, öşür mahsulünü satmak için veya memlekete ait mühim
bir iş sebebiyle köylerde dolaşmağa çıkabilirler. Bunun dışında köylere çıkılınasını
önleme yetkisi sancak-beylerine ve kadılara tanınmıştır. Ceza ve certme için gitmek
gerektiği zaman, fiilen bir hırsızlık, soygunculuk, kati ve bunun gibi ağır bir durum
olmalı ve hasımlar gelip davacı olmalıdır.
H. ıoı8 tarihli adaletname, kadıların teftiş görevini kötüye kullanarak
devre çıkmalarını da yasaklamaktadır. Bilindiği üzere, bir bölgede eşkiyayı meydana
çıkarmak için kadılara umum teftiş hükmü gönderilir. Fakat kadılar, voyvodalar ile bir
olup sözde teftişe çıkmakta, çeşitli yollarla reayayı soymaktadırlar. Bu adaletnamede,
bir köye gelen misafir!erin, bekarlara ayrılmış azablulnelerde veya boş evierden birinde
kondurulması ve yiyecek ve yemeklerini günlük narha göre paralariyle ve köylünün
gönül nzası ile almaları emredilmektedir. Bu emre karşı gelenler Padişah- kapısına
bildirilecektir. Bu gibiler, süresiz küreğe koyma cezasiyle tehdit edilmektedir
Yine H. ıoı8 tarihli adaletnamede, beylerbeyi ve sancak- beyi haslarını
iltizam eden voyvodaların, kalabalık atlı gruplar halinde "vilayet üzerine çıkıp devr
eyleyipı. halkın yalnız yiyeceklerini değil, at, katır, deve, köle ve mallarını da zorla
ele geçirdiklerinden ve her türlü vergiyi kanunda ve defterde yazıldığından fazla aldık
larından şikayet olunmaktadır. Beylerbeyiler ve sancak- beyleri kendileri de certme
toplamak için pek çok atlı ile devre çıkmakta, bir köye "varub nice günler oturubı.
certmeleri faziasiyle ve zulümle aldıktan başka reayanın bedava hayvanlarını ve yiyeceklerini zaptetmekte, salgunlar salmaktadırlar. Devir ve salgurı, bu adaletnarnede tekrar
yasaklanmaktadır. Şayet bir şikayet ve suç sebebiyle çağırılırlarsa voyvodalarını hadise
mahalline yalnız üç dört atlı ile göndermeleri emredilmektedir.
H. ıosS tarihli bir h ük ümden (No. XII.) öğreniyoruz ki, tirnar sİpahilerinin
de kendi didiklerine dahil köylere on onbeş atlı ile gitmeleri ve üç günden ziyade
kalmaları yasaklanmaktadır. Müşterek tirnarlarda bu gibi suistimalierin daha ağır
bir hal aldığı anlaşılmaktadır. Bir ada.letnamede (No. XVI.) bir köyü ortaklaşa elinde
tutan üç sİpahiden her biri ayrı bir çok atlı ile o köye gelmekte, reayanın aileleriyle
oturdukları evlere inmekte, bedava kendilerini ve hayvanlan.nı besletmekte, ayrıca
nal- baM, selamlık, hizmetletir alc;esi, resfd alcfası adiyle paralarını almakta, onları şahsi
hizmetlerinde kullanmakta ve bunun gibi birtakım zulümler yapmaktadırlar.

IV. A'şar'da suiistimalltr. H. 1004 tarihli adaletnarnede (No. III.) bahis konusu
olan mühim şikayetlerden biri şudur eıa : Hububat öşrü mahsul üzerinden aynen
alınmayarak harmanda faziasiyle bir ücret takdir olunarak alınmaktadır.
Reayadan öşür mahsulünün aynen değil, para olarak alınması, kanunların eskiden
beri sık sık yasakladığı yaygın suiistimallerden biridir.
1540 tarihine doğru Diyarbakır vilayetinde tirnar sahipleri tarafından tereke
(hububat) öşrü yerine fazla fiyatla karşılığının para olarak alınması üzerine birçok
kimseler topraklarını bırakıp kaçmışlardır. Sipahiler ve diğer dirlik sahipleri, öşür
mahsulünü paraya çevirme külfetinden kendilerini kurtardığı ve mahsulün ucuziadığı
zamanlarda kendilerini kayıptan koruduğu için bu usulü tabiariyle tercih etmekte
idiler. Halbuki, özellikle bazı bölgelerde mahsulün paraya çevrilmesi köylü için çok
güçtür. Çoğu zaman mahsulü ucuzca elinden çıkarmasına sebep olur. Köylü için bilsbütün güç olan bir durum, öşür gelirini kesime bağlamaktır. Kesim, öşür mahslılü karşılı~
aeto 'Atar ve sal8riyye için bak. L. Güçer, XV.- XVII. asırlarda Osmanlı Imparatorluğunda Hububal
Meseusi w Hububattan Alınan Vngiler, fst. ıg64, s. 51 - 59·
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her yıl belli miktarda bir para ödemeyi kabul etmektir. Bu takdirde tirnar sahibi
hububat üretiminde ve fiyatlardaki· dalgalanmalardan müteessir olmaz. Kan.Un-i
Ostrıtlnf'de yalnız bağ ve bahçe mahsullerinde öşür karşılığı kesim alınmasına müsaade
olunmuş ve bu usul Şeri'ate uygun bulunmuştur 68 • Dirlik sahipleri bazan anbarları
olmadığı için mahsulü aynen almaz, yerine para isterler. Buna kar§ı Kanun-i Osmô.ni
reayanın sipahiye köyde bir anbar yapması bid'atini kabul etmiştir.
H. 1004 tarihli adaletname, mahsulün "vaktiyle ta'şir" edilmesini de emretmektedir. Yeniçerilere verilen bir adaletnameye göre (No. XI.), harmanda vaktiyle
alınmayan a'şar mahsulünü dirlik sahipleri sonra ziyadesiyle isterlermiş. Buna karşı
"öşürlerin harman üzerinde'' aldınlması emredilmektedir. Dirlik sahibi hazır değil
se, onun tirnardaki adamına aldırılacaktır. Yahut öşür mahsulü o köyün imaını veya
köy halkı marifetiyle bir yerde emanet konacaktır. Böylece harman yerinde mahsulün
zarara uğraması tehlikesi hertaraf edilmiş oluyordu.
Sipahiler umumiyetle köylerde oturduklarından a'şarı aynen tahsil etmek onlar
için güç değildir. Fakat uzakta bulunan büyük dirlik sahipleri, yani has ve zeametler
için a'şar mahsulünün değerlendirilmesi, paraya çevrilmesi ciddi bir mesele olarak
ortaya çıkar. Bu hususta has sahipleri devletin verdiği misali izlemişlerdir. Osmanlı
ülkesinde diriikierin yüzde ellisini kaplıyan ve merkezi devlet hazinesine ait olan Parlişah haslarındaki a'şar geliri için devlet de aynı mesele karşısındadır. AYni mahsul
gelirini paraya çevirmek ve zamanında devlet masraflarını karşılamak Osmanlı maliyesinin en mühim meselesidir. Devlet, bunu iki şekilde çözümlemiştir: Ya havass-i
hümayfin üzerine ulufe ile memurlar (emmler) tayin etmiş, yahut arniliere (mültezimlere) iltizamla bu hasların gelirini peşin bir taksit karşılığı satmıştır. Vezirler,
beylerbeyiler, sancak beyleri arpalık ve paşmaklık olarak zengin dirlikler alan Sultan
kadınlar ve devlet büyükleri haslarının gelirini kendi Uhyaları, voyvodalan ve suba.şılanna
ısmarlamakta, yahut daha çok mültezimlere vermektedirler. Padişah haslarını veya
büyükterin haslarını iltizamla alan arnille ve voyvodaların a'şar toplamada başlıca suiistimalleri, sİpahilerin yaptıkları suiistimallerin aynıdır. Yani onlar da öşrü ayırmak
için vaktinde harman yerine gelmezler veya a'şarı yaş iken hesabiayıp kurudukta o miktar üzerinden alırlar. Müşterek tirnarlarda a'şar suüstimalleri köylü için daha sıkıntılı
bir hal almaktadır. Bir köyü ortakla§a tasarruf eden üç timarlı sİpahinin verdiği
misal (No. XIII.) dikkate değer : Bu sİpahiler a'şar mahsulünü harman zamanında
gelip almıyor ve köylü üzerinde bırakıyôrlar, sonra biri gelip iki hisse benimdir diye
alıyor, öteki gelip o da hissesini istiyor. Aynı zamanda a'şann para olarak karşı
lığını narhtan ziyade ht saplayarak fazıasiyle reayadan alıyorlar.
Burada yeniçeriterin vereceği a'şar dolayısiyle ortaya çıkan bir anlaşmazlık hakkında
bir adaletname (No. Xl.) yayınlıyoruz. Emre göre, eskiden beri el ile toplanan nohut,
mercimek, keten, susam, burçak ve benzerlerinden sadece öşür alınır. Biçilmesi adet
olan buğday, arpa, çavdar ve dan gibi hububat iyi yetişmeyip ancak tohumu alınmışsa
bundan öşür alınmaz. Keza kendi yiyeceği için yetiştirilen bağ, bahçe ve bostandan ve
kovanlardan öşür alınmaz. Şayet balını satıyorlaru öşür alınabilir. Toprağı dinlendirmek için gelenbe bırakıldığında yetişen o ttan da öşür alınamaz. Yeniçeriler evlerinde
iken veya seferde iken dirlik sahipleri öşür bahanesiyle evleri içine girerlermiş. Padişah
emirde diyor ki: "Yeniçeri kullarımın evlerine girdiklerine rıza-yı şerifim yoktur, men'
81
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ve def' eyliyesiz". Yeniçerilere a'şarı pazara götürme teklifi yapılamaz. Şayet yeniçeriterin elindeki topraklar eskiden reayaya ait ise, köydeki anbara kadar ileteler.
Osmanlı İmparatorluğunda Kanuni Süleyman devrine kadar umumiyede öşür
onda bir alınırdı. Hububatta salarlık ile birlikte bu nisbet sekizde bire yükselirdi.
Anadolu'da ve Rumeli'de müslüman ve hıristiyan reayaya aynı nisbet uygulanırdı.
Kanuni Süleyman devrinde Ebussu'ud, Abbasiler devri fukahasınm arazi ve vergi
esaslarını ortaya çıkarıp Osmanlı hukukunu şer'ileştirmeğe ve bu esaslara uydurmağa
çalıştığından harac-i mukaseme usulü geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Buna göre
fetih sırasında gayrı-müslirnlerin ellerinde bırakılan arazinin a'şarı onda birden yaırıya
kadar alınabilir. Buna harac-i mukaseme denir. Bu çeşit araziyi müslümanlar satın alsa
dahi bu vergi nisbeti değişmez.
Ebussu'Cıd'a göre, miri toprakların aslı da haracryedir, yani harac-i mukasemeye
ta'bidir. Beşte bir alınır. Bu yeni a'şar nisbetinin kabulünü, Doğu Anadolu ve Irak'ın
fethinden sonra meydana çıkan bazı pratik maksatlarda aramalıdır. Bu bölgelerde
Osmanlılardan önce a'şar beşte bir alınıyordu . Osmanlılar bu nisbeti değişti
rerek büyük bir fedakarlığa girmek istemediler.
Dikkate değer olan nokta, Osmanlılar Irak ve Doğu Anadolu'da beşte bir nisbetini
devam ettirdikleri gibi, Rumeli'de de bazı bölgelere (mesela İskenderiye) ve yeni
fethettikleri bölgelere (M. 1570 de Gürcistan ve Kıbrıs'a) teşmil ettiler. Bu yüksek
nisbetin reaya arasında, nasıl bir tepki doğurduğunu bilmiyoruz.
ı 7. asır kanunnamelerinde artık şu gibi formüller tekrarlanır: "Arz-ı miride
nabit olan eşyanın tahammülüne göre öşür alınır ve hums ve sülüs gibi nesneleri
şer'an caiz görmüşlerdir" 64, veya "Öşür adına alınan öşür değildir, arzın harac-i
muk~emesidir. Harac elbette onda bir olmaz, arzın tahammülüne göre alınır, nısfına
değin alınmak meşrCı'dur" 65•

Terekede, yani buğday, yulaf, çavdar ve danda, a'§fır umumiyede §U §ekillerde
Reaya mahsülünü tam olarak harman yerine yığar, harman eder ve çıkan
taneden belli nisbette bir kısmını ayırarak hak sahibine teslim eder. Yahut harman
yerine getirilen mahsül harman olmadan önce vereceği a'şar nisbeti ne ise o sayıda
yığınlara ayırır. Mesela onda bir veriyorsa on yığın halinde yığar. Hak sahibi bu
yığınlardan birini seçer. Köy halkı ilkin bu yığını, döğüp harman eder ve teslim eder 66•
Tirnar sahibi veya başka hak sahibi bu suretle öşür mahsulünü teslim aldıktan sonra
uğrayacağı zarar ve ziyandan reaya sorumlu değildir 67 • A'şan ölçmede kalbur kullamlmasından reaya şikayetçi olduğundan 1519 tarihli İmroz kanununda bu usul
kaldınlmış ve kile ile ölçülmesi ernredilmiştir as. Fatih kanunnamesinden beri bazı
mahsülden {pamuk, keten gibi) tarlada demet üzerinden öşür almak usulü mevcuttu.
Demet üzerinden verdikten sonra reaya harman yerinde dövmekten kaçınamaz.
Macaristan'da cv sİpahiler reayadan pfşkeş almadıkça ölçme işine başlamazlardı.
Kanun koyucu kasten geciktirenleri timanndan azille tehdit etmektedir. A'şarın
para olarak alınması burada da menedilmiştir. Yalnız sipahi timariarında değil,
beyterin ve Padişah'ın hAslannda da mahsul daima aynen alınacaktır.
alınır:

" DTC.

Fıikült~i,

Saib

Kitapları,

no. 5036.

Ibid.
" Musul Kanunnamesi, Barkan, Ibid., s. 175, madde
n Erzincan Kanunnamesi, lbid., s. ı811, madde ı ı.
88 Ibid., s. 1137, madde 2.
" Uyvar Kanunu, lbid., s. 314, madde 8.
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Muhafazası güç olduğundan sipahi şıra almak istemezse reaya onbeşte bir olarak
pekmez vermelidir. Reaya fazladan masraf yaptığı için öşrü onbeşte birdir 70• B ah·
çe mahsulleri a'şar yerine birçok yerlerde kesim veya maktıJ,< veya mukata'a usftlüne
tabidi, yani a'§ar yerine üzerinde anlaşılmış belli miktarda bir para alınırdı.
Buna sebep olarak meyve mahsülünü birden toplamak ve ayırmak güçlüğü
gösterilmektedir n.
Bazı bölgelerde ise meyve ve bostan mahsullerinden öşür aynen mahsul olarak
alınmaktadır (Musul) . Karaman'da bağdan dönüm başına, bölgesine göre, belli mik·
tarda bir resim alınırdı. Bazı yerlerde kesim, öşür miktarına göre hesaplanırdı (Aydın).
Emin, güvenilir kimselerle ağacın yanına gidilir ve mahsul için değer biçilir, ona göre
onda biri hesaplanırdı. Aynı usulün kovan öşüründe de uygulandığını görüyoruz.
Ot satılırsa kıymetinden on akçada bir akça alınırdı 72• Trablus-Şam vilayetinde hububat öşrü kesim usulüne tabidir. Biri harman diğeri zeytin zamanında olarak iki taksitte
alınırdı. Ane ve Hit'de (Fırat üzerinde) fetihten önceki usule göre, ağaç başına yıllil
belli bir para (iki akça veya bir buçuk akça) alınırdı.
Anlaşmazlık doğuran vergilerden biri olarak salarlık (salariyye) ye gelince bu örfl
bir vergidir. Fatih Mehmed'in reaya kanunnamesine ve sonra Süleyman'a atfedilen
kanunnameye göre, hububattan onda bir öşürle birlikte daima salarbk (salariyye)
alınır. Miktarı umumiyede kırkta birdir (Fatih kanunnamesinde on mud da beş kile'dir. Bir mud=20 kile). "Salariyye hod yemlik mukabelesindedir" 73.
Salarlığın sipahi için yemlik saman kar§ılığı alınan örfi bir ek vergi olduğu muhtelif
zamanlarda muhtelif kanunlarda belirtilmiştir. Osmanlı ülkesine sonradan katılmış
Doğu Anadolu vilayetlerinde de Salariyye mevcut olduğuna göre, onun Osmanlılardan
önce Selçuklu Anadolu'sunda var olduğu kuvvetle ileri sürülebilir (Kelime türkçe
salmak dan, veya, daha ziyade farsca yaşlı, başta gelen, lider, kumandan manasma
salar kelimesinden çıkmış olmalıdır). Bu örfl vergi, beylerin aldıkları salgunları önlemek
için onun yerine konmuş bir vergi olmalıdır.
Saltiriyye, buğday, arpa, yulaf, çavdar, darı, keten ve bostandan alınır. El ile
yolunan nohud, mercimek~ burçak, susam ve pamuktan alınmaz 74• Kendir ve haşhaştan
da salarlık alınmaz. Fatih kanftnnamesine göre (El-Fasl'ül-Rabi', madde ı ı) o zamanlarda keten ve pamuktan yalnız öşür alınmakta idi. A'şar beşte bir alındığı zaman
salarlık alınmaz. "Salariyye yalnız öşür alınan yerlerde lazım olup liva-i mezburda
(Malatya) ziraat olunan gallat beşte bjre kasim olunmağla salariyye zülm olmağın"
kaldırılmıştır 75 • İşte a'.şarda suüstimallere yol açan durumlar bunlardır.

V.

Kadı

ve naiplerin suiistimalleri.

Kadılara

ve naiplere ait birçok suiistimaller bu adaletnamelerde açık bir
ve tekrar tekrar şiddetle yasaklanmıştır. Bu suiistimallerin halkı en
eski devirlerden beri en ziyade sıkan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bir halk

ş:ekilde gösterilmiş

Kanunnamesi, lbid., s. ıo, madde 33·
Malatya kanunu, lbid., ş. 115, madde 6.
'' Aydın kanunu, Ibid., s. TT, madde 36.
" İbid., s. ıo, madde 28.
":Bak. Behisni kanunu, Ibid., s. ıı7; Süleyman Kanunnamesi (M. Arifneşri) 31-3!1.
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Malatya kanunu, (1559), lbid., s ı ıs, madde 4·
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kitabı olan ve halkın şikayetlerini aksettiren eski Anonim

Tevarth-i Al-i Osman'da

dırım

Yıl

Bayezici'le kadılara ait hikaye dikkate değer. Bayezid, suüstimallerinden dolayı
bütün kadıları toplatmış ve hepsini bir eve koyup yakmaya karar vermiş imiş (Bu
rivayetin iki müstakil rivayet grupunda farklı bir şekilde bulunması, Bayezici'in karlı
lara karşı şiddetli tedbirlere başvurduğuna şüphe bırakmaz). Bu suiistimallerin, kadı
ların halktan fazla rüsfım alınasiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. O zaman Çandarb
Ali Paşan'ın miras taksiminde binde yirmi ve kadnun yazdığı her resmi yazıdan iki
akça resim alınması esasını koyduğu rivayet edilmektedir. Anonimler, "bu bid<ati
Ali Paşa kodu" diye kötülemektedirler. Fatih devrinde H. 884 tarihli bir hüküm 76
kadıların alacakları rüsfim hakkında yeni esaslar koymaktadır. "Bab-i kısmet
ve husfis-i nikahta ve 'itknamede ve sair mekatipin resmi babında kudatın ziyade
ifrat canibine meyelanları ve canib-i ifratta ta <addi ve ihtilaf'arı arzolunduğu"nu ve
bu kanunun bu yüzden çıkarıldığını belirtmektedir.
H. 947 adaletnameye (No. V.) göre kadılar, eskiden beri naip atanmamış
yerlere ve nahiyelere fazladan naip koymaktadırlar. Bunun sebebi kadının kendi
"gelirini arttırma hırsıdır. Biliyoruz ki, daha I 524 yılına doğru Mısır'da kadıların
mahkemelerini naiplere satmaları şiddetle yasaklanmış, bunu yapanların beylerbeyi
tarafından hapsedilerek Padişaha arzedilmesi emredilrniştir. '17
Kaza bölgeleri rnuayyen nahiyelere ayrılmıştır. Mesela Galata kadılığı üçyüz
köydür. Kırk dört yerde naibi vardır. Kadı her nahiyeye kendi vekili olarak bir naip
tayin eder. Kadı bir yerde naip mahkemesi kurduğu zaman o nahiyeden alacağı
resimlerin gelirini peşin bir para karşılığında, naibe bırakır. Yaninaipliği satar. Bu bir
nevi iltizamdır ve Osmanlı devletinde memuriyederi iltizamla satma usfilü, bilhassa
I6. asırdan sonra geniş bir uygulama alanı ):mlmuştur. Ancak bir yerde mahkeme
kurulması için Padişah'ın emir ve müsaadesi gerektir. Adaletname'de kötülenen
husus, kadıların eskiden beri naip bul nmayan yerlerde satma gayesiyle fazladan
yeni naiplikler kurrnalarıdır. Bu naipler, verdikleri parayı çıkarmak ve kar etmek
için nahiyelerinde sık sık devre çıkmakta, çeşitli resimleri toplamak için reayayı rahatsız
etmektedirler. Bu rahatsızlığı artıran bir nokta da, naiplerin kalabalık bir maiyyetle
köylere inmesi, kendisini, adamlarını ve hayvanlarını köylüye bedava besletmesidir.
H. 947 tarihli adaletname, ancak eskiden beri naip oturmuş veya naibe
ihtiyaç olan yerlere naip tayin edilmesini, naiplerin garazsız, yarar kimselerden
seçilmesini ernretrnekte, naiplerin devre çıkmasını yasaklamaktadır. Naip kendi nahiye
merkezinde oturacak ve kendisine başvuran davacıların davasını Şeri'ata ve kanuna
göre çözecektir. "Olur olmaz nesneyi bahane edip dahi reaya üzerine çıkıp gezip
yürümeyeler." Ancak şu hallerde naip yerini bırakp girlebilir :
I. Padişah'a ait hizmetler için bir ferman gönderilir, asıl kadı yerinde olmaz
veya kadının bizzat gitmesini önleyen esaslı bir özrü vardır, o zaman yerine naip
gider.
2. Reaya kendi aralarında bir hususu çözmek için naibi kendi istekleriyle
çağırabilirler. Veya bir kimse vefat edip varisieri küçük yaşta olur. Bu yetimlerin miras
hisselerini korumak üzere naip miras taksimine gidebilir. Yahut yetişkin varisler, naibi
kendileri çağırtırlar.
" FaJih Sultml Mehmed'in Fermanları, Belleten No. 44, s. 700, vesika
11 Mısır Kanunnamesi, Barkan, Ibid., s. 382.
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3· Üç ayda bir voyvodalariyle birlikte kadıların devre çıkması gerektiği zaman
kadı

yerine na.ip gönderilebilir. Fakat na.ip, voyvodalar ile yalnız kendi naipliği altında
bulunan nahiyeyi dolaşacak ve sonra gelip mahkemesinde oturacaktır.
Nihayet adaletn1me, naiplerin il üzerine çıktıklan zaman kimseden parasız yiyecek ve yem almamalarını emretmektedir. Şunu ilave edelim ki, niipler köylerde
para cezasına, certme'ye hükmettikleri zaman kendileri için belli ölçüde bir resim
alırlardı.

Şu

misal dikkate değer: Balya'da bazı kimseler kendi haksız hareketlerine alet
olmadığı için bir naibin görevine engel olmuşlar, bunun üzerine kendisinden memnun
olan halkın müracaatı üzerine Padişah Balya kadısına hüküm göndermiş, naip tayini
işinin kadılara ait olduğu belirtilmiş, fakat eğer bu naip Şeri'attan ayrılmıyor ve halka
zulüm yapmıyorsa na.ip olarak kullamlmasını emretmiştir 78• Bir yere naip tayin edilirken o yerin ahalisinden olmaması gerekti.
H. 947 tarihli adaletnamedeki §İkiyetlerin mühim bir kısnu 1054/ 1644
tarihli benzeri bir vesikada ?$ müşahhas bir misilde tekrarlanmaktadır. Bu vesikada
Adala kazası halkı şikayet ederek kadının eskiden beri oturageirliği yerde oturmadığını~
naip, kethüda ve adamlan ile "il üzerine devre çıkıp" köy köy dolaştığ.ını, halkın
evlerine konuk olup adamlarına ve hayvaniarına bedava yiyecek ve yem aldığını
Padişah-kapısından emredilen vergileri fazla tahsil edip fazlasını kendi cebine
attığını, bt-nam6z tifttşi adiyle her köyden çok para topladığını, mir~çılar yetişkin
oldukları ve kadıdan taksimi yapmasını istemedikleri halde miras taksimi yaptığını
ve resm-i kısmeti faziasiyle aldığım ve sair vesikalar için de kadının ve adamlannın
fazla resim istediklerini ileri sürmüş ve Padişah'tan bu haksızlıklan önleyen bir
ferman rica etmişlerdir. Manisa kadısı ve Saruhan mütesellimine gönderilen emirde, kadı ve naibin her zamanki yerinde oturmalan emrediliyor ve yukanda sayılan
suiistimaller yasaklanarak çeşitli şer'i vesikalardan alınacak resim nisbetleri bildiriliyor
(resm-i kısmet binde on beş, nikdh-resmi bMU.reden 25 akça, şer't hüccet'erden 25 akça,
'itaknameden 6o akça). Bu vesika da esas itibariyle bir adaletname sayılabilir. Ancak
belli bir bölgeye gönderilmiş olması onu, umumi adAletnamelerden ayıran bir noktadır.
Aynı hususlar Kaniln-i Cedtd b~lığı altında 17. asır ikinci yansına ait vesikalar arasında
söz konusu olmuştur (bak. No. XIV).
H. 1018 tarihli adAletname 80 (No. X.) bu gibi suiistimaller hakkında daha
çok tafsilat vermektedir. Buna göre, kadıların nahiyelerini naiplere iltizama vermeleri, devre çıkıp reayadan ücretini ödemeden yiyecek ve yem almalan yasaklanmakta ve
miras taksimine ait şu şikayetler sıralanmaktadır: Kadılar veya naipleri, bir köy veya
kasahaya geldikte yeni mezarları deftere geçiriyar ve bize haber vermeden neden gömdünüz, bunların metrukatı ne oldu diye reayayı rahatsız ediyor, hırstiyanlardan para
almadıkça ölülerini gömmeğ·e izin vermiyorlardı. Miras taksiminde eşyaya yüksek
fiyat biçerek resim kısmını yüksek almakta veya evvelce yapılmış bir miras taksimini adil yapılmamış diyerek tekrar taksim edip yeniden resim almakta, resm-i kısmet
,. İstanbul Oniv. Kütüphanesi, yazma T. 1438, s. 47·
,, Çaptay Uluçay, Sarulrmı'do. lijcıyalık ue Halk Harwlleri, !stanbul 1944, s. 293, vcsika 112 ;
başka misaller için bak. M. Akda~, Ce/alt Isyan/an, vesika No. 3, 7·
so Biz burada mühimrnelerdeki sQretini veriyoruz. Bunun Aydın, Saruhan, Menteşe sanca.k beyleri
ve kadılanna gönderilen sQreti için bak. Ç. Uluçay, lbid., s. 208-214.
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binde onbeş olduğu halde bir kuruş (bu tarihte bir kuru~ resmen Bo akçadır) istemekte
hüccetlerden de fazla resim tahsil etmektedirler. İhtilaflı tirnar ve zeametlerde kesin h üküm verilmiş olduğu halde bunu gözönüne almamakta ve başka birisine
mürMele vesikası vererek tirnar ve zeamet gelirini onun almasına imkan vermektedirier.
Kadılann eşkiyayı meydana çıkarmak için emredilen umflm tefttilerde köy köy
kasaba kasaba gezerek reayayı soymak için başvurdukları bazı yollar da şunlardır:
Evvela bir yerde zengin bir müslüman bulunca, sen mal bulmuşsun veya eelali sende
mal bırakmış diyerek sıa. isbatsız altın ve gümüş parasını zaptettirmektedirler. Bu suiistimalden H. 1004 adaletnamesinde de bahsedilmektedir. Keza zengin kimselerin
olanca malını zaptetmek için sicilinde eskiden suç giydiğine ait kayıt vardır diye
zalim idarecilerin eline hüccet vermektedirler. Buna mukabil suçu sabit olanların
kaydım rüşvet alarak defterden silmektedirler.
Kadilar zengin kimseleri kendi haberleri olmadan müflis ve borçlu mütezimlere,
rüşvet alıp kefil yazmaktadırlar. H. 1004 tarihli adaletnarnede bu hareket yasaklanmaktadır. Merkezden verilen bazı yeni yetkiler de, kadılar tarafından kötüye
kullanılmaktadır. Mesela e§kiyayı meydana çıkarmak için yapılan teftişte kadılardan
ahaliyi birbirine kefil yazmaları istenmiştir. Bir kimse hakkında komşularından sorulmakta, yabancıların durumu hakkında şahadet etmeleri istenmektedir. Kadılar müslümanlann, hakkında iyidir yahut binamazdır, yahut da yabandan gelmiştir, bir kötülüğünü görmedik, dedikleri kimseleri ayrı ayrı sicile yazdıktan sonra bunları tekrar
birbirine kefil yazmakta ve her birinden birer iki§er kuruş sicil ve hüccet akçası, muhzır ve
hizmetkar ak;ası aldıktan başka kefilname diye voyvodalar için de para verdirmektedirler.
Bu adaletname kadıların merkezden gönderilen emirleri kendilerine menfaat
çıkarmak için nasıl kullandıklan hakkında başka misaller de vermektedir. Adaletnameye göre kadılar, emir ve fermanlarda reayadan toplanacak vergiler açıkça gösterildiği halde, bunları faziasiyle tahsil etmekte, fermanda bu yazılmış mıdır diye
soru~turanlan, fermana karşı geldi diye hakkında işlem yapmakta, kendisini zalim
görevlilere teslim etmekte, malını almakta veya aldırmaktadırlar.
Başka bir suüstimalleri de, köylerde sırf kendileri için para koparmak maksadiyle
<avarız hanelerini tahrir defterine aykırı olarak fazla göstermeleri ve Mne akçasını ona
göre toplamalandır. Adaletnameye göre, bu kötülükler yüzünden kadı ve naipler
sadece süresiz azi ve şehirden sürgün edilmekle kalmıyacak, Şeri'at'e göre cezaları da
verilecektir.
diğer şer't

Aşağıya kadıların

muhteliftarihlerde aldıkları rüsftmu gösteren bir liste konmuştur.
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Daha Kanun! devrinde H. 970 den önce "Anadolu'da zuh(lr eden Cel!li eşkiy!sının ve
Cel!li'ye tabi olup celalilik edenlerin cümle malı ve esbabı taraf-i miriden ahz ve kabz olmak"
emrolunmuştu (Baş. Arş. Fekete tas. No. 4ı1ı1).
81•

ADALETNAMELER

79

ı 524

tarihli Mısır kanunnamesine göre eıb, bazı kimselerin haksız davaları için
kötü ve zorba kişileri velül yaparak mahkemeye gönderdiklerini iıjaret etmiıjtik. Bu
tip açıkgözler imparatorluğun her tarafında görülüyordu. H. 947 tarihli adaletnameye göre, bir memlekete yeni bir voyvoda, hara;;ı, resm-i ağnam toplamaya gelmiş bir
tahsildar veya herhangi bir ~ için Padişah-kapısından bir kul geldi mi, bunlar sırf
bir şey koparmak çabasiyle onlara yanaşmakta, reayarun durumuna dair olur olmaz
şeyleri onların aklına sokmakta, onları kışkırtarak bazı kimseleri haksız yere hapsettirmekte ve sair haksız işlemlere sürüklemektedirler. Bu yüzden reayanın malını
mülkünü kaybetmesi, yerini yurdunu bırakıp kaçması sebebiyle memleket ve halk
arasında gerçekten bir huzursuzluk baş göstermiş idii. Adaletname'de
Padişah,
bu gibi kendisini ilgilendirmeyen işlere bumunu sokan çıkar avcılarına göz açtırıl
mamasını, aldırmayanların ve karşı gelenlerin hapsedilip hükümete bildirilmesini
emretmektedir.

VI. Btidihava resimleri ve certrmler

dolayısiyle

görülen suiistimaller.

H. 947 tarihli adaletname (yasakname) (No. V.) bilhassa vezir ve sancak
beylerinin haslannda, zeamet ve tirnarlarda niyiibet ve hadihava gelirlerinin sahipleri
tarafından iltizam~ verilmesi ve bunun sebep olduğu suiistimallerle ilgilidir. Niyabet
ve ba.dihava resimleri şunlardır; resm-i 'arı2s ( 'arı2sane veya .tttrdek-resmi), cürüm ve cinayet
resmi ( ceriiim); fiftlik tapusu (ekili yer tapusu), ev-yeri tapusu, kul ve côriye miijdegantsi (muş
tuluk veya yava ve ka;kun resmi), resm-i duhan ( tirnar arazisine hariçten gelip kışlayanların
tütün resmi), deştibant, otlak ve kı;lak resmi. Bunlar serbestlik durumoyla ilgili olduğundan
bu rüsQma rüsUm-i serbestt da denir. Bu rüsiim, tahsil zamanı belli gelirler değildir,
zuhiirata bağlıdırlar. Tahrtr emtni, bu resimlerin miktarını o yerdeki aile miktanna
göre hesaplar ve deftere tesbit eder. Bu gelirleri h~s veya tirnar sahibinin bizzat izlemesi
ve toplaması imkansızdır. Esasen devlet de bu gibi zuhiirata bağlı vergileri, mukata•a adı
altında iltizama vermektedir. Böylece has tirnar sahipleri adına bu vergileri toplamayı
iltizamla üzerine alanlara ayak amilieri veya pô.re voyvodası denmektedir." Asıl voyvodalar"
dirlik sahibinin vekili olarak ona ait gelirleri topladıkları halde, bu voyvodalar bu gelirin bir parçasını iltizama almaktadırlar. Piire voyrıodaları, iltizam ettikleri meblağı
peşin ve taksit olarak dirlik sahibine ödedikten sonra bu parayı faziasiyle çıkarmak
için çeşitli baskı yollarına başvurmaktadırlar. AdAletnameye göre reayaya, şu suçu
işledin diye haksız isnatlarda bulunmakta, kadı mahkemesinin hükmti olmadan zorla
certme almakta, hapse atmakta, işkence yapmakta, parasını ve eşyasını gaspetmekte
idiler. Ayrıca ağır suç. işleyenlerden para kabul ederek onları korumakta, asılma, eli
veya ayağı kesitme gibi siyaset cezalarına çarptırılanların parasını alarak cezayı yerine
getirmemekle idiler. Bu yüzden suçlular, memleket içinde serbestçe eşkiyalıklarına
devam etmekte, evleri basıp yolları kesmekte, adam öldtirmektedirleır. Bu hadiseler
almış yürümüştür ve bu yüzden "reaya kemal mertebe fetret ve inkılab üzere" dirler.
Buna karşı Padişah, bu adaletname (No.V.) ile pare rıoyvodalığını kaldırdığını ilan ediyor,
niyabet ve hadihava gelirinin iltizama verilmemesini, asıl voyvodalar eliyle toplanmasını
emrediyor. Yukanda II. Bayezid devrinde de, certme gelirini iltizama alan açıkgözlerin
reayaya yaptıkları zulümleri görmüştük.
aı b

Bak.

yukarıda

s. 62.
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H. ıoı8 tarihli adaletnameye (No. X.) göre, beylerbeyller ve sancak-beyleri
devre çıktıklarında certme bahanesiyle halkı soymaktadırlar. Bir köyde bir kaza sonucunda birisi ölse, mesela soğuktan donmuş veya ağaçtan düşmüş olsa, buna bir cinayet
süsü vererek köy halkını hapsetmekte, zincire vurmakta, dövmektc ve kan-cürmü ve
öp-i dryet diye yüz altın veya kuruştan aşağı almamaktadırlar. O köyde kendilerini ve
kalabalık maiyetlerini ve adarını günlerce besietmeleri ve reayanın hayvanlarını ve
kölelerini zapt etmeleri de ayndır. Bu hareketleri, eşkiyanın yaptıklanndan farklı
değildir. Reayayı bir taraftan onlar, bir taraftan eşkiya soymaktadır. Yine aynı adaletnameye göre, beylerbeyHer ve sancak-beyleri, kendi haslarının gelirini voyvodalara
iltizama vermektedirler. Yüksek meblağlarla bu iltizamlan üzerlerine alan voyvodalar,
bu parayı çıkarmak için çeııidi suiistimallere sapmakta ve reayayı ezmektedirler. Vergileri tahrir defterinde ve kanunda yazıldığından fazla almakta, reayanı.n hayvanlarını
ve yiyeceklerini zapt etmekte ve her köyden ayda 3o-4o altın veya kuruş istemektedirler.
Bunlar serbest sıfatı taşıyan, yani cerimeleri yalnız kendilerine ait olan Padişah haslanna, evkaf ve emlake de girmekten, aynı zulümleri bu yerlerde de yapmaktan çekinmemektedirler.
Bu durum karşısında adaletnarnede deniyor ki : "her diyara beylerbeyi ve sancak
beyi nasb olunuh her birine müstakil haslar tayin olunmaktan murad, vilayet üzerine
çıkıp cem<-i emvAI eyleyip memleket ve vilayeti viran eylemek için de~ldir".
XVI. hüküm, cerfme suiistimaline dair dikkate değer bir misM vermektedir.
Köye yükü ile sahipsiz bir beygir gel~, köylüler de sahibi çıkar diye tutmuşlar.
Ondan sonra atın sahibi, yanında voyvodanın adamı ile gelmiş, bulanlan hapse atmış
ve bütün köy halkından adam başına üçer yüz akçe certme almıştır. Burada voyvoda,
kanunnamenin şu maddesini kötüye kullanmıştır: Bir köy içinde hırsızlık olsa hırsızı
meydana çıkaralar, bulmak mümkün olmazsa diyet salalar, yani kat'§ılığında herkesten
belli miktarda para toplayalar (Süleyman Kanunnamesi, Arif neşri s. 7). Fakat yukardaki durumda evvela hırsızlık yoktur, saniyen kaybolan mal meydana çıktığından diyet
salmak için sebep kalmamıştır. Hapsedilen hıristiyan köylüler, Padişah'ın kapısına
şiUyette bulunuyorlar, kendilerinin haksızlık ve zulme uğradıklarını bildiriyorlar.
Bunun üzerine verilen hükümde, durumun kadı tarafından soruşturulması ve alınan
certmelerin geri verilmesi için kadının karar vermesi emredilmiş~r.
Kadı, Şeri'ata göre

hüküm verir. Kısas hükmü verilmiş ise, yani suçluya aynı fillin
ise, katil idam olunur, görevlilerin certme alması yasaktır.
Eğer affolunmuş ise (Şeri'ata göre bu yalnız maktulün ölmeden önce aifetmesi veya
öldükten sonra velisinin affetmesidir), maktulün varisieri dryet alırlar. O zaman
certme alınabilir. Fakat cerimeyi alacak olan, köyün serbest olup olmamasına göre
değişir. Katil serbest raryyeti ise, cerimenin tamamını, serbest tirnar vakıf veya
emiakin sahibi alır. Eğer katil serbest raryyeti değil ise, cerimenin yansını tirnar sahibi,
yarısını defterde kime gelir yazılmış ise o (subaşı, sancak-beyi veya beylerbeyi) alır.
Beylerbeyiter, sancak-beyleri ve başkaları diyetten onda bir resim ( öşr-i dryet) alamazlar.
Tahrir defterlerinde ve kanunnarnede böyle bir gelir ayrılmamıştır. Bununla beraber
Beylerbeyiter ve beyler ve voyvodaları, ikiyüz üçyüz atlı ile köyler üzerine gidip öşr-i
diyet diye köylünün malını "yağma ve talan" etmekte, köyler harap olmaktadır. Bu
sebeple bütün imparatorlukta öşr-i dryet diye bir para alınması yasak edilmiştir. Dinlemeyeniere en ağır cezalar verilecektir. Keza beylerbeyilerin, sancak-beylerinin ve
uygulanması kararlaşı:tll§
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voyvodalarının serbest olan Padişah haslarına, vüzerA haslarına, evkaf ve emla.ke ve
serbest olan b~ka köylere girmeleri yasak edilmiştir. Umumiyede timadardaki cerimelerin ve hadihava resimlerinin bir kısmını sancak-beyi ve subaşı alır, buna karşılık
serbest olan, yani cerimeleri ve hadihava resimleri tamamiyle dirlik sahibine ait olan
dirlikler şunlardır: Padişah haslan (havass-i hümayün) vezir, beylerbeyi, sancak-beyi
mal defterdarı, defter kethüdası, tirnar defterdan, mir-alem has veya zeametleri,
icmal defterlerinde zdmet olarak kayıtlı bütün icmalli zeametler, alay beylerinin,
subaşıların, dizdarların, çeri-sürücülerinin (çeriba§ıları) , divan ka-tiplerinin, müteferrika
ve çavuşların tirnarları. Yaya ve müseUem teşkilatında, eşkinci ve yarnakların cürm ü
cinayet, gerdek resmi, yava ve kaçkun resimlerinin tamamını yaya ve müsellem
sub~ıları alır. Yürük, müsellem, çingene ve voynuk beylerinin zeametleri de serbesttir.
Ancak icmal defterlerinde rüst1m-i serbestiyye açıkça onlara gelir olarak kaydedilmiş
olmalıdır. Katipler, çavuşlar ve çeri sürücülerinin heratlarında da tirnar ve zeametlerinin serbest olduğu açıkça yazılmış olmalıdır. Tipik Osmanlı kanununda, serbest
olmayan tırnarlarda cerimenin yarısı sancak beyinin, yarısı tirnar sahibinindir 8 2 •
Fakat aynı tarihlerde, 1519 da resm-i 'artls, tapCı-yi zemfn tamamiyle tirnar sahibine
bırakılmıştır. Nişancı Hamza Paşa (XVI. asır ikinci yarısı) ı}U hükmü vermiştir:
"mahsul-i serbest ancak cürm ü cinayet ve resm-i 'arusi, kul ve cariye müjdeganesi
olup buiılardan ma'adası rüsum-i serbestiyyeden değildir". Fakat biliyoruz ki, aym
devirde resm-i rarust de çoğu zaman serbestlik resimleri arasmda gösterilmiştir. Bu
üç resimden başka resm-i agnam ve zuhurata bağlı diğer resimler, yani yava, çiftlik
yeri tapu resmi, ev yeri tapu resmi, tütün resmi, adet-i de.ştib~nt, otlak ve kışlak resmi
de serbesti rüsumu arasında sayılmaktadır. Herhalde serbest olmayan timarlarda,
cürüm ve cinayet, gerdek resmi, resm-i agnam, tirnar sipahisi ile sancak beyi ve suba.şı
arasında paylaşılır. Bu resimlerin yarısı sancak beyi veya subaşına yahut da her ikisine
birden verilmiştir. Sancak beyi ve ~ubaşı birlikte pay sahibi olurlarsa, bu rüsumun
herbiri dörtte birini alırlar ve sipahi yine yansını alır. Hamza Paşa'nın hükmü, her halde
reayayı ve timarlı sİpahilerin gelirini korumak için yapılan bir reformla ilgilidir. Kanuni
devrinden itibaren sipahi gelirini ,korumak için birçok tedbirler alındığını biliyoruz.
15. asırda Aydın'da cüriim ve cinayet ve diğer hadihava resimlerinden sipahi hiç
bir pay almazdı 83• Sipahi gelirinin bu yüzden çok düşük olduğu görüldüğünden,
1487 tarihinde, bu resimlerin yansı sİpahilere gelir bağlanmıştır.
Bu kadar katl§ık olan riist1m·ı serbestiyye sipahilerle beyler arasında daima bir çatışma
konusu olduğundan ve çoğu zaman her iki tarafın iddiaları reayanın zararına netice
verdiğinden, hükümet bu resimler hakkında birçok tafsilatlı hükümler çıkarmak zorunda kalmış ve zamanla bu resimlerden bir kısmını ya tamamiyle sipahiye veya sancak
beyine vermek suretiyle durumu düzeltmek istemiştir. Mesela ı 528 de Bolu sancağında
cer(me ve agnam resmi gelirinin tamamiyle sancak beyine ait olması kararlaşmıştır 84•
:Buna karşılık gerdek resmi, tütün resmi, yer tapusu, otlak ve kışlak resmi, resm-i
ganem umumiyede sİpahilere bırakılmıştır. Yava, kul ve cariye müjdeganisi (kaçkun), sancak-beyi veya subaşılara ayrılmıştır. Raiyyet defterde kimin üzerine yazıl
mış ise, onunla ilgili cerimeyi o alır. Raiyyetin başka bir yerde, şehirde olması durumu
•• MeselA Gelibolu kanunu (1519), lbid., 295·
u lbid., s. 14.

" lbid., s.
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değiştirmez

Serbest olmayan bir timar, subaşı zeametine katılsa serbest olur; tekrar
tirnar olarak verilirse serbesttiği kalkar. Demek ki, serbesdikte dirliği tasarruf edenin
sıfatı esas rolü oynar.
Rüst1m-i serbutiyye arasında en mühirnmi şüphesiz cürüm ve cinayet resmidir. Adaletnamelerde bu resim sebebiyle ortaya çıkan suiistimalleri gördük. Suçlar, bir taraftan para cezasiyle, yani cerime ile karşılanan suçlar, diğer taraftan idam ve bir
uzvun kesilmesi gibi bedeni bir ceza gerektiren suçlar olarak ikiye ayrılır. Ağır suçlarda,
kanun koyucu, suçlunun "cerime ile halas olmayıp siyaset" olunmasını istemektedir 88•
Bu cezalan yalnız be.y sıfatını taşıyan görevliler yerine getirir. "Salb ve siyasete me'zıin"
olanlar, Padişah oto ri tesini i cra ya tev kil edilmiş görev"lilerdir, sipahi
değildir 87 • Serbestiyyet aslında, asayişi korumak ve cezaları yerine getirmekte yetkinin
kime ait olduğu meselesiyle ilgilidir. Sancak-beyi kendi sancağı dahilinde, subaşı
kendi subaşılığı dahilinde asayişi yerine getirmekten sorumlu görevliler sıfatiyle, işlenen
her türlü suçla ilgilidirler ve bu sebeple cerimelerde pay sahibi olmuşlardır. Fakat
şunu da unutmamalıdır ki, her türlü siyaset cezaları ve .cerimeler hakkında hüküm vermek
yalnız kadının selahiyetidir. Sipahi veya beyler ancak onun hükmünü yerine getirirler.
Serbest zeamet içinde olan cinayet için kadının verdiği hükmü yerine getirme hakkı ise
yalnız zeamet sahibine aittir es.
Pa.dişah haslarında bu yetki, hasların idaresine memur eminiere verilmiştir. Kadı,
bir siyaset cezasına hükmettikten sonra suçluyu eminierin subaşılarına teslim eder,
bedeni cezayı o yerine getirir. Bu nevi cezalar için para alamaz 89• Sultaniara ve beylere
ait yakıflarda, bôdilıava resimleri ve bu arada cerfmeler vakıf gelirine ayrılmıştır. Vakıf
için toplanır. Bu sebeple bu vakıflara subaşılar giremez. "Salb ve siyaset dahi mütevelli
marifetiyle olur" 90• Ümeraya temltkname ile verilen ve onlar tarafından vakfedilen
vakıf toprakların büyük bir kısmı da aynı durumdadır. Bütün riist2m-i serbestiyye vakfa
aittir. Mihaliç'te Padişaha ait ortakçı köylerine beylerin girmeleri yasaklanmıştır.
Kadı, hükmeder ve siyaset emin marifetiyle yerinde icra olunur 91 • Vakıf ve mülkiere
kaçan hırsızı bulmak ve teslim etmek hakkı vakıf ve mülkten sorumlu olanlara aittir.
Hırsızı vermezlerse çalınan şey kendilerine ödetilir. Beylerin bu gibi muafiyetleri
tanımıyarak haslara, vakıf ve emlake girdiklerini adaletname açıklarnaktadır. Bazı
hallerde beyler, haklı görünmektedirler. Zira bazı suçlular bu gibi serbest topraklara
sığınmakta, himaye edilmekte, sonra has veya vakfı idare eden tarafindan bir miktar
parası alınarak serbest bırakılmaktadır. Bu sebeple hususi bir fermanla bu gibi serbest
topraklarda hariçten gelen reayanın serbest muafiyetinden faydalanamıyacağı bil86•

dirilmiştir.

Bununla beraber "salb ve siyaset", prensip olarak Padişah otoritesini temsil
eden beylere ait olduğundan umumi kaidC şudur ki, idam ve uzuv kesilmesi gibi siyaset
cezaları söz konusu olduğu zaman kadının hükmü her yerde mutlak surette sancak
beyi veya onun subaşısı tarafından yerine getirilir.
8b Musul Kanunu, lbid.,s. :ıS.
•• Bak. A. Refik, Anadolu'da Türk A1iretkri, İstanbul 1930, vesika 59·

ııı .
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lbid., s. 6ı, madde 13.
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Bak. İktisat Fakültesi Mecmuası, XI, 1·4, s. 247.
Başvekalet a11ivi, 923 tarihli Biga defteri.
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suçun işlendiği yerde yerine getirilmesi muhtelif kanunlarda tekrar
Zira bu defa da beyler ve adamları, suçluyu uzaklaştırmakta, parasını
alarak serbest bırakmaktadırlar. Halbuki kanuna göre "siyaset kimseye has bağ
lanmamıştır", yani hiç kimseye bu nevi cezalar karşılığı cerime alma müsaadesi
verilmemiştir. Siy~et cezaları, mutlaka yerine getirilmelidir. Beylerin diğer suihtimallerini önlemek için şu mühim kanun konmuştur: "Mücrim olan kimse teftiş
olunmadan ve şena<ati zalıir .olmadan sancak-beyi, subaşıları ve adamları babsedip nesnelerin alıp salıvermek memnfı<dur ve her mücrimin cerimesi vilayet kadısı
katında isbat olunmadan tutup siyaset etmek şer<a ve kanuna muhaliftir". Zira sırf
başkasının iftirasiyle bir raiyyeti zincire vurup köy köy gezdiriyorlarmış. "Anın gibi
müttehem olan, kadı mahkemesinde şer<ile isbat etmeyince der-zendr olunmaya" 92 •
edilmiştir.

H. 922 tarihli Efiaklar adalet namesinde (No. I.) cerime kanunlarının kökullanılması hakkında dikkate değer misaller vardır. Efiakların veya diğer reayanın kızları veya dul kalmış gelinlerini zina iftirasiyle tutuyorlar, sen hamilesin diye
köyden köye gezdiriyorlardı. Ceraim kanununa göre, zina ile suçlu dul kadın veya kız
büyük para cezalarına çarptırumaktadır (~enginlerden ıoo akça, orta hallileeden 50 ve
fakird.en 30 akça alınıyordu). Yahut zengince gördükleri bir kimseni üzerine gidip
sen bunu hırsızlıkla elde etmişsin diye suçlarlar, kendi malın olduğuna aair git nakl-i
şalıô.det getir diye haksız ve lüzumsuz yere reayayı baskı altına alırlar, tutuklarlar ve
para koparırlardı.
tüye

Serbest durumunda olan yerler arasında da farklar vardır. Padişah haslarının
«min küli-il vücfıh", yani her bakımdan serbest olduğunu ve sancak beylerinin
veya adamlarının siyaset cezaları için bile bu topraklara girernediğini görmüştük
(bununla beraber hasların bu durumu mutlak değildir. 17. asra ait bir kanunda (TIK
yaz. 4, ı 3 ı a) Padişah haslarmda dahi siyaset cezalarını yerine getirme yetkisi sancak
beylerinin elindedir). Ancak haslar ve zeametler timar haline getirilebilir ve serbestliği
kalkabilir. Buna karşı vakıflar, özellikle sultaniara ait vakıflarda serbestlik durumu
daha kuvvetle garanti altına alınmıştır. Ehl-i örf'ün keyfi hareketlerinden ve suistimalierinden kurtulmuş olan bu yerlerin reaya için daha elverişli bir saha teşkil ettiğine şüphe yoktur. Kanunların yasaklamasına rağmen, reaya tirnar topraklarından
buraya kaçınağa ·çalışmaktadır. Vakıf köylerinin kalabalık ve zengin olmasının sebeplerinden biri de budur. Keza serbest köylerin ve vakıfların, beylerbeyilerin veya sancak-beylerinin salgunlarından muaf bulunduklarını da burada hatırlayabiliriz.
Hallolmuş veya vakti geçmiş davaları ortaya çıkararak reayayı lüzumsuz cerfme
vermeye zorlamak da sık sık rastlanan bir suiistimaldir. Biliyoruz ki, Mısır'da davacı
ve davalı fellah (raiyyet) aralarında anlaştıkları halde kô.şij'ler davayı cerime almak
amaciyle yenilernekte idiler 93.

Adaletnamelerde, reayaya zulüm yapmakla ve onları soymakla suçlandırılanlar,
başlıca vüzera, beylerbeyiler ve sancak-beylerinin adamları, yani voyvodalar, subaşılar,
' 1 1570 tarihli Gürcistan Kanunnamesindeki bu madde bir adaletnameden alınmış görünmektedir:
Maddenin sonunda "sancak beyi subaşıları il üzerinde çokluk adam ile gezmeyeler ve akçasuz yem
ve yemekierin meccanen almıyalar" hükmü vardır {Barkan, lbid., s. 200) .
18 Barkan, lbid., s. 362.
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kethüdalar ve kadılar ve naıpleridir. Keza evkaf ve emlaki idare edenler, gelirleri toplamakla görevli eminler ve arniller (mültezimler) ve şehirlerde ve kasabalarda yerleşmiş kapıkulu mensupları ve bilhassa bunlardan sİpahi altı bölük kethüda-yerleri ve
yeniçeriler sayılmaktadır. Timarlı sipahiler, bilhassa a'şar ve reayadan aldıklan rüsfım
dolayısiyle anılmaktadır. Beylerbeyi ve beyler de kalabalık maiyyetle devre çıkmak ve
salgtın saimakla suçlandırılmaktadır. Bunlar ehl-i örftür. Kapıkulu kılığına giren birtakım zorbalar, muhtekirler ve tefeciler de bu zalimler arasında zikredilmektedir.
Örfi cezalar, suçu işieyenin şahsına göre değişmektedir. Eşkiyalığa sapmış olan kimse
sancak-beyi is.e idamın en bakaretiisi sayılan başı kesilme suretiyle bu cezaya çarptınlır.
lhtikar ve tefecilik yapanlar ise, küreğe konulur. Adaletnarnede (No. IX.) görüldüğü
üzere, Padişah, zulüm yapan ve zor kullanan ehl-i örfiirı kulluk sıfatım kaldırmakta ve
onlara karşı köylülerin kendi aralarından bir yiğitbaşı seçerek mukavemet etmelerine
izin vermektedir. Halka mukavemet hakkıı tanıyan bu hüküm, ileride ayanlar devrinde
büyük bir ehemmiyet kazanacaktır. Bu prensip daha ı6. asır ilk yansına ait şu kanunda
görülür: "Eğer bir sİpahi buyruk olmadan ulak isteseyadavar boğazlasa, anı dövseler
suçlu olmaya" 94• Biliyoruz ki, CelaU kargaşalıkları sırasında halk arasında yiğitbaşı
teşkilatı yapılmıştır ııs. Şahısların suçu önlemek için kuvvet kullanması ve bu yüzden
suçlu sayılmaması Şeri'atin müsaade ettiği bir harekettir.

Vll. Zorla nikt1h ve gerdek resmi.
tarihli adaletnameye göre (No. II) "kudretiu olan kimesneler" reayanın
velilerinin gönlü olmadan zorla istedikleri kimselere nikah ettiriyorlar, yahut
karılarını boşattırıp istedikleriyle evlendiriyorlarmış. Bu gerdek resmiyle ilgili bir suiistimaldir.
ı 565

kızlarını,

Aynı suiistimal, H . 1005 tarihli adaletnarnede (No. IX) şehirlerde ve kasabalarda
oturan müteferrikalar ve çavuşlara yüklenir. Bunlar Beylerbeyi divanı veya kadı
mahkemesine adamlariyle gidip zorbalıkla hakiıyı haksız çıkaruyor ve müslümanların,
kızlarını, kendi izinleri olmadan evlendirmelerine müsaade etmiyorlarmış.

Bu husus, Padişahın hükümeti tarafindan ciddiyede ele alınmı~ ve Anadolu ve
Suriye'deki bütün beylerbeyiliklere bu zorbalığı yasaklayan 1565 tarihli adaletname
gönderilmiştir.

Subaşı,

sipahi ve voyvodaların bu işe karışmalanna gerdek resmi bir bahane olmakGerdek resmi, resm-i 'artls veya 'artlsane denilen bu resim, örfi bir resimdir. Şer'i
değildir. Onu, nikahı akdeden kadının aldığı resm-i nilcalıla karıştırmamak lazımdır.
Gerdek resmini evlenen adam öder. ı 5· asır sonlarına doğru, Osmanlı devletinin kurulduğu
bölgede (Hüdavendigar ve Kütahya sancakları) çeyizli kız için 6o, dul kadın için 40
akça, fakir için buııların yarı nisbeti ve orta haliiierden bu ikisi arası bir resim alınırdı.
Karaman vilayetinde (Konya ve İçel) gerdek resmi a'la (zengin) evsat (orta halli) ve
edna (fakir) olarak 6o, 40 ve 20 akça alınırdı. Fakat ı6. asırda İmparatorlukta umumiyede müslüman bakire kız için 6o, dul kadın (seyyibe) için 30 akça olarak tesbit
edilmiştir (Niğbolu ve Sirem'de olduğu gibi Gürcistan'da da bu nisbeti buluruz).
tadır.

" lbid., s. ııı8, madde 41.
6
'
Ç. Uluçay, lbid., vesika s. g, 13, 14.
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Fakir ise, bu nisbetterin yarısı alınırdı. Keza <:imm!ler (Osmanlı tebaası gayrı müslimler)den bu nisbetlerin yarısı alınırdı. Fak~t ı8. asırda Mora'da <;immi gerdek resminin
müslümanların iki misli ı 20 ve 6o olduğunu görüyoruz. Boşadığı karısını tekrar alandan gerdek resmi alınmaması, bir kanun hükmü idi. Kızın babası hangi sipahiye raiyyet
yazılmış ise, gerdek resmi o sipahiye ödenir. Dul kadın ise, kimin toprağında nikfih
olduysa o sipahi alır. Yürüklerde ise, kız olsun dul olsun, kime raiyyet yazılmış ise o
alır. Yukanda işaret ettiğimiz gibi, eski devirlerde birçok bölgelerde bu resmin yarısı
sancak-beyine aittir. Sebep olduğu suiistimaller yüzünden bu ust11 değiştirildi ve gerdek
resmi tamamİyle sİpahilere gelir bağlandı. Bununla beraber ı6. asırda dahi sancak
beylerinin gerdek resminin yarısını aldıklan bölgeler vardı (mesela Musul, Erzincan
ve Gürcistan). Evlenen sipahi kızlarının gerdek resmi sancak-beyine aitti.
Yaya ve müsellem askeri teşkilatında, yürükler, tatarlar, yağcı ve kürecilerde gerdek resmi o teşkilatın subaşısına aittir. Bu aidiyet konusunda izlenen prensip, fikrimizce
gerdek resminin aslında feodal tabilik ile ilgisini açığa vurmaktadır. Zaten onun örfi
bir vergi olması, Osmanlılara geçmiş eski bir adet olduğunu gösterir. Evlenecek kız
veya kadın üzerinde bir nevi vesayet hakkı veren eski feodal adet, askeri sınıfa mensup
olanlar tarafından adaletnamelerde gördüğümüz şekilde suiistimal edilmiştir.

VllI. Tefeciler.
H. ıoı8 tarihli adalet name de (No. X), reayayı korumak gayesiyle tefecilere
da tedbirler alınmıştır. Buna göre, görevlilerin soygunculuğu yüzünden reayanın
mal ve nzkı yağmaya gidip müflis durumuna düştüklerinden ister istemez murabahacılara başvurmaktadıdar. Bunlar da, bir altın veya bir kuruşu ayda dört beş akça
faizle vermekte, sonra çoğu bin akçeyi dört yüz, beşyüz akçe kabul etmekte idiler. Bu
yüzden reayadan birçok kimseler borca batmıştır. Adaletnameye göre murabahacılar,
bunları köleleri gibi bedava hizmetlerinde kullanmakta, sözüne karşı geliderse hapse
attırıp ömürleri boyunca zindanda bırakmaktadırlar. Bu yüzden borçlu reayadan bir
çoğu yerini yurdunu bırakıp kaçmakta imişler. Adaletnameye göre bundan sonra on
akçaya bir buçuk akça faiz alınacaktır. Bundan fazla aldığı sabit olursa fazlası geri
alınacaktır. Bu hükme karşı gelenler, süresiz kürek cezasiyle cezalandırılacaktır.
karşı

Aynı

adaletnarnede muhtekirlerin, karaborsacıların halka verdikleri sıkıntı dile
Bir vilayete dışarıdan gelen yiyecek ve sair eşyayı bazı kimseler dışanda
karşılayıp sahibini istediği yerde satınağa bırakmamakta, zorla aşağı fiyatla elinden
alıp mahzenlerde depo etmekte ve o vilayet halkına üç dört kat pahasına ve eksik
terazi ve ölçekle satmaktadırlar. Adaletnameye göre, bundan böyle mal getirenler,
istedikleri yerde eşyalarını kendileri satacaklar ve vilayet ahalisi paralariyle bol
bol alabileceklerdir. Muhtekirler, bu yasağı dinlemezlerse süresiz kürek cezası
verilecektir.
getirilmiştir.

Adaletnameler, reayayı sıkıntı ve darlığa atan para meselesini de dikkatle ele
H. ıoo4 tarihli adalet name, her yerde flori altınının ı ı8 akçaya ve
gümüş kuruşun 68 akçaya geçmesini, fazlaya alınıp verilmemesini emretmekte, aykırı
hareket edenleri kürek cezasiyle tehdit etmektedir. Osmanlı gümüş akçası da sekizi
bir dirhem ağırlığında (3,1 25 gram) dır. H. ıoı8 tarihli adalet name, o tarihte
resmi eınirlere rağmen altının ı 30 ve tam kuruş ve arslan i denilen Hollanda gümüş
almışlardır.
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86
kuruşunun

90-95 akçaya geçtiğini tesbit e tmekte ve evvelce emredildiği gibi her yerde
altının ı 20, kuruşun So, arslani kuruş un ise 70 akçaya geçmesini emretmektedir.
Bu emre karşı duranlar, kim olursa olsun, kadı tarafından hapsedilecek ve Kapı'ya·
arz edilecektir.
Eskiden beri reayanın ağır vergiler ve zulümler karşısında en etkili silahı, köyünü
bırakıp göçmekti. Bu suretle dağılan köy,. devlet hazinesi için kaybolmuş bir gelir
kaynağıdır. Aynı zamanda orası tirnar olara k kime verilmiş ise, o da dirliğini
kaybetmiş olur. Yakın-Doğuda, Sasanilerden beri devleti en ziyade kaygulandıran
konulardan biri budur. H. 947 ve H. 1005 tarihli adAlet n Amele r, bu kayguyu canlı
bir şekilde yansıtmaktadır.
H . 947 tarihli adaletnarnede Padişah, vüzera ve beylerin haslarından, zeamet
ve timarlardan, müslüman ve hıristiyan köylerinden birçok insanların yerlerini bırakıp
başka yerlere göçüp dağıldıkları belirtilmektedir. Bunun neticesinde " nice köyler ve
yerler hAli ve harab" kalmış ve bu yüzden tirnar sahiplerinin de gelirleri azalmıştır.
Bunun sebebi, reayaya karşı yapılan zulümlerin, sorumlu kimseler, yani sancak-beyi
ve kadılar tarafından önlemnemesinden ileri gelmektedir. Kendilerinden, reayayı
yerlerine getirmek için şu tedbirlerin uygulanması istenmektedir: Evvela yerine gidip
bu reayanın göçmeleri sebebi soruşturulacak, şikayetleri beylerden mi, kadılardan mı,
subaşılardan mı, sİpahilerden mi, eminler, amiller, voyvodalar, haraccılar ve koyun
hakcılardan mıdır anlaşılacak; şikayet konuları tesbit olunacakı kaç kİ§İ göçmüştür,
defterde kimin üzerine raiyyet yazılmışlardır, ne zamandan beri gitmişlerdir, tesbit
olunacak, şimdi nerede oturuyorlarsa oraya gidilecek, göçleri on yılı geçmemiş olanlar
göçürülüp defer-i cedtd'de (en son tahrir defterinde) nereye yazılmışlar ise, tekrar oraya
yerleştirileceklerdir. Göçe sebep olan zulümler giderilecek, yerleri ve köyleri şenten
dirilip ihya olunacaktır. Sonuç, Padişah Kapısına arz olunacaktır. Bundan sonra da
herhangi bir köy dağılacak olursa, sancak-beyi ve kadı derhal oraya gidecek, göçün
sebeplerini araşuracak, göçenieri yerlerine getirrneğe çalışacaklardır.

•* •
Adaletname/erin diplomatika

bakımından öı:;dlikleri .

Burada yayınladığımız adaletnameler resmi veya özel kopyelerdir. Orijinal bir
adaletname elimize geçmedi. Bununla beraber dış şekil itibariyle adaletnarnelerin
diğer hükümlerden farklı olmadığına §üphe yoktur. Aslında adaletname, veya başka
deyimle adalet hükmü Pad~ahın doğrudan doğruya verdiği bir emirdir. Bir hiikmiin
bütün rükünlerini taşır. Adaletnarnede de her hükmün en mühim karakterİstiki olan
bl!Jurdum lci formülü ile emir ( dispositio) kısmına girilmiş olur. AdaletnB.me, herat gibi
üçüncü şahıslara hitap etmez. Bayağı ferman gibi, doğrudan doğruya emri alana hitap
eder. Emir bütün imparatorluk ölçüsünde idarecilere hitap ettiği gibi belli bir bölge
idarecilerine de münhasır kalabilir. Bu .özellikleri onun, idaredeki suiistimalleri genel
olarak önleme gayesiyle çıkarılmış bir vesika olması vasfından doğar.
ı. Adaletname, umumi mahiyettedir. Bir adaletname şu hallerde yayınlanır: Yay·
bir hal alan suüstimalleri önleme lüzCımu kendini duyurur. Padiişahın Kapısına
veya doğrudan doğruya şahsına, aynı nitelikte birçok şikayetler yapılmış veya topluca
şikayetçiler gelmiştir. H. ıoo4 tarihli adaletnarnede (No. III) "enva<-i zulm ve
gın
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ta'addi eylerlikleri erbab-i şekvanın rikab-ı hümayunuma sundukları rık'alarında
mufassalan mastör ve mukayyed"dir, denmektedir. Yahut, yapılan teftişler neticesinde
bu suiistimaller görülmüştür. H. 922 tarihli Efiaklara ai t adaletnamenin böyle
özel bir tefti~ sonucunda çıkanldığı metinde açıkça belirtilmiştir. Tahta çıkan bir
Padişah da yeni ve adil bir saltanat devresi açmak istediğini göstermek isteğiyle
umumi bir adaletname çıkarır (bak. No. III). Adaletnamenin çıkarılmasına amil
olan şikayetler, hükmün nakl ve iblağ (narratio) kısmında daima işaret olunur. Adaletnamede, halkı zulme karşı koruma gayesi daima açık bir şekilde belirtilir. Bütün
vesikaya bu ruh faziasiyle h:flkimdir. Hatta idarecilerin içinde bulundukları kaçınılmaz
durumlar ve zaruretler dikkate alınmaz. Bu zaruretleri kabul eden başka hükümler
çıkarılmıştır. Buna ait bir misal olarak reayanın sİpahiler için yapınağa mecbur oldukları mükellefiyetieri gösteren bir hükmü koyduk (No. XII). Keza H. ıoı8 tarihli
(No. X) adaletnarnede ayrıca halkın da doğrulukla hareket etmesi ve kanunun tanıdığı
hizmetleri yerine getirmesi istenmektedir. Genel adaletnameler (No . III, V.) bütün
reayayı, yani müslüman ve ekl-i kitab vergi veren bütün halkı koruma gayesini güder.
Bir bölge halkı için çıkarılan adaletnameler olduğu gibi (No. IX) bir zümre için de
adalet hükrtıü (No. I.) verilebilir. Bu sonuncu halde yalnız o zümreye ait imtiyaz ve
muafiyetierin korunması söz konusu oluyorsa, bu gibi adalet hükümleri daha ziyade bir
berat veya bir heratın tekidi ve yenilenmesi niteliğini taşır (No. VIII.). Her halde ad al etnamelerin belirli bir özelliği genel olması, az çok geniş bir kitleyi ilgilendirmesidir.
Adaletnamenin yukarıda verdiğimiz tarifine göre, başka adlar altında anılan birtakım vesikaları da adaletname saymak gerekir. H. 947 tarihli yasakname (No. V.)
hiç şüphesiz bir adaletnamedir. Nitekim benzeri bir vesikada me!in içinde "adaletname-i hümayQn" terimi kullanılmıştır. Bu vesikaya özellikle yasakn6me adı verilmesi;
bilhassa ceza kanunu ile ilgili olmasındandır. II. Bayezid ve I. Selim devrinde siyaset,
yani örfe göre bedeni ceza gerektiren suçlara dair valilere gönderilen ceza kanunhükümleri s{;aset-name adı altında arulmaktadır.
2. Adaletname, hüküm ve siyaset sahibi yüksek idarecilere, yani Şeri'at ve kanuna
göre hüküm verme yetkisini taşıyan kadılara ve bedeni cezaları uygulama yetkisine
sahip olan otorite sahiplerine (tuğ ve alem sahiplerine), yani beylerbeyi ve sancak
beylerine hitaben yazılır. Doğrudan doğruya onları belli şeyleri yapmaktan men'eder.
Hükmün konusu bu otorite sahiplerinin kendi işlemleridir. Başkalarının yaptıkları
zulümler de kendilerinden sorulmaktadır. Zira bu zulümleri önlemek de onların vazifeleridir. Bu suretle yalnız bizzat zulüm işledikleri için değil, zulüm işlenmesine karşı
vazifelerini yapmadıkları için de muha:tap olmaktadırlar. Bunun içindir ki, adaletnaı1\elerde "almay(\sız ve aldırmayasız" "'etmeyesiz ve ettirmeyesiz" ibareleri sık sık
geçer. H. 1044 tarihli adaletn ame (No. IV), sancak- beylerine, kadılara ve aynı
zamanda altı bölük ketlıüda-yerlerine, y eniferi serdar/arına ve sair iş erlerine hitap eder.
Fakat kaide olarak adaletname beylere ve kadılara yazılır. Kanunların teyidi ve yerine getirilmesi esas maksat olduğundan çoğu zaman yalnız kadılara gönderilir.

3· Adaletname birtakım hak ve muafiyetleri teyit eder. Ancak bu muafiyetler,
gibi üçüncü ~ahıslar kar§ısında hükmü alana ait değil, tersine hükmü
alana karşı üçüncü şahıslara aittir. Bu üçüncü şahıslar, kadı tarafından verilen adaletname st2retini ellerine alınağa ve ona göre hak ve muafiyet isterneğe yetkilidirler. Bu
husus adaletnarnelerin sonunda çoğu zaman açıkça belirtilir.
ber~tta olduğu
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4) Addletmime, halka ilan edilmiş bir beyanname niteliği taşır.
Adaletna.melerin halka duyurulması şarttır. Bunun için vesikanın bitiş protokolunda, umumiyede kadılara adaletnarneyi halkı toplayıp önlerinde akutması ve
içindekileri iyice anlatması emredilir (No. III.).
H. ıo44 tarihli adaletnarnede (No. IV.) der ki: "Bu ferman-i kader-tuvanımı
sicillatta kayd ittürdüğinden sonra mecma•-ı nas olan mahallerde ve cema<at pazaryerlerinde her birinenidave iz•an ve tefhim ve i•tan ettiresin". H. g67 tarihli adaletnarnede ise (No. VI.) şu ifadeyi bulmaktayız: "Ferman-i şerifimin mefhum-i münifini
eğer sancak beyleridir ve eğer adamlarıdır ve eğer sayir reaya ve berayaya bir veçhile
nida ve ilan ittiresiz ki, sonra kirnesnenin bilmedük ve işitmedük dimeğe mecali kalmayub". Adaletnarnelerin halkın eline geçmesini kolaylaştıran hükümler de konmuştur.
Kim olursa olsun bu vesikanın kadı sicilinden bir kopyesini isterse "bir kelimesin ketm
eylemeyüb suretin yazub imzalayub ellerine virüb adaletname-i hümayfınum sfıretin
den bir akça ve bir habbe almayasız" emri eklenmiştir. Tipik adaletname,bunun
gibi ilan emri taşıyan vesikalardır. Sonra sicile kaydedilmesi, bir kanun gibi kendisite
amel edilmesi emrini taşıyan adaletnameler (No. III., V., VIII.) gelir. Nihayet sadece kadıya verilen emirle yetinen adalet hükümleri vardır ki (No. VI.) bunlar başka
vesikalar grupuna da sokulabilir.
Bu nevi h ükümlerde, tıyit, teşvik ve tehdit kısmı (corrohoratio ve .sanctio) özellikle
uzun ve şiddetli bedeni (s!Jaset) cezaları ihtiva eder: "Maı~ıbınız alınmağla konulmayub eşedd-i •azab ile siyaset olunursız" (No. X.). Vesikanın muhtelif yerlerinde tehdit
cezalan tekrarlanır: "Kadılar dibekte döğülüp helak olub ve beylerbeyiter subaşılan
ve ümemi ve •ummal ve sayir zabitlerdir, salb ve siyaset olunmak mukarrerdir"
(No. V.). "Mazhar-i eşedd-i •ika.b ve seza-yi hakaret ve •itab olursız"; "Kendüye aman
ve zaman vermeyüb tiğ-i hakaret ve seyf-i siyaset ile hakkından gelinmek mukarrer
dir". Suçlular da mallarının müsaderesi, asılma, küreğe kanma gibi şiddetli cezalarla
tehdit olunmaktadır.
Adaletnamedeki emirlerin mutlak surette yerine getirilmesini isteyen Padişah,
gizli teftiş yapacağını bildirir (No. III.). "Tebdil-i sfıret ile her diyara mu'temed ve
n!fiz'ül-kavl kullarım ve kapıcılarım göndeırsem'hufyeten yoklasam gerektir" (No. III).
Sonuç olarak, hangi şekilde olursa olsun Padişah' ın halkı zulümden korumak için
çıkardığı hükümlere umumiyede adaletname veya addlet hükmü adı verilmektedir. Yani
Orta Doğu devletinde, adalet kavramt ile, yani en yüksek otoritenin zayıfı kuvvetliye
karşı koruması ile j}gili vesikalar bu adı almaktadır.
Nihayet adaletnameler aslında kanunların teyidi niteliğini taşır. Bazan yeni
kanun kor veya mevcudu aynen tekrar eder (No. 1., XVII). Genel mahiyette emirler
olması onları kanunlara çok yaklaştırır. Ancak bu umumi emirler, idare ve idareciler
hakkında olup kamu hukukunu ilgilendirir. Kamln-i Osmant'nin umumi prensiplerini
bazı özel durumlara uygular ve yorumlar.
Bir mesele de şudur: Muhtelif tarihlerde çıkarılan adaletnarnelerin az çok aynı
kelimelerie aynı meseleleri ele aldıklarını yukarıda gördük. Hatta bazı k l işeleri Osmanlı
devletinden daha eski müslüman devletlerinde de bulmaktayız. Buna göre, bu adalet narnelerin gerçek meselelere cevap veren vesikalar olmayıp adet yerini bulsun
diye çıkarılmı§ belli klişelerden ibaret ölü yazılar olduğu ileri sürülebilir. AdA-
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letnamelerde yer yer boş klişelerin bulunduğu inkar edilemez. Ancak devlet anlayışının,
devlet yapısının ve müesseselerin, aynı temellere dayandığı, aynı meselelerio bu devletleri ilgilendirdiği ve uğraştırdığı unutulmamalıdır. Diğer taraftan Osmanlı devletinde
a<şar ve certmelerdeki suüstimaller, salmalar, kadıların aldıkları ve yaptıkları suüstimaller,
angarya hizmetler ayrı devirlerde reaya ile askeri sınıf arasında daima çatışma konusu
olmuş, özellikle bazı devirlerde imparatorluk için genel bir huzursuzluk, hatta fetakat
sebebi haline gelmiştir. Bu umumi meseleler yanında adaletnamelerde tamamiyle
hususi şartların neticesi olan bazı meseleleri n ele alındığını (No. X.) da görmekteyiz
(Anadolu'da yeniçeriterin ve diğer askeri zümrelerin, halkı kaçmış köylerde çiftlikler
kurmaları gibi). Bazı suiistimallerin ne şekilde yapıldığı açıkça belirtilmiş (No. III. )
görüyoruz. H. 1004 tarihli adaletnarnede bu suistimalierin "erbab-ı şekvanın
rikab-ı hümayO.na sunduktan rık<alarında" mufassalan yazıldığı ve Padişah kendisi
cuma namazına, gezintiye veya avianınağa çıktığı zaman halkın şikayetlerde bulunduğu
bildirilmektedir. Bu gibi suüstimallere dair canlı misalier veren bazı vesikaları bu
sebeple adaletnameler arasına koymuş bulunuyoruz (No. VIII, IX, X, XI, XV, XVI).
ı6. asır sonları ve 17. asırdaki kargaşalıklar üzerindeki vesikalar~ adaletnamelerde
söz konusu edilen suiistimeller hakkında pek çok canlı misal vermektedir 116• Söze son
vermeden önce bazı adaletnarnelerin hangi tarihi şartlar altında yayınlanmış bulunduğunu gösterrneğe çalışacağız.

1044/1637 tarihli adaletname (No. IV. ). Vezirazam Mehmet Paşa , 7 Ramazan
1046/5 Şubat 1637 de azlolunup yerine sadaret kaymakamı olan Bayram Paşa vezirazam ve serdar oldu. Mehmet Paşa, Revan kalesinin lranlılar tarafından zapt edilmesini, kış yüzünden önlemek imkanını bulamamışu. Padişah, başlangıçta onun
Erzurum'dan gönderdiği raporda ileri sürdüğü sebepleri haklı görmüş idi"· Fakat
sonra kusurlu bulundu ve azlolundu. Ona karşı yöneltilen suçlamalardan biri de,
Anadolu'da lüzumsuz hanlar yapıırarak "re1!yaya ta<addi" etmesi idi 98• Mehmet
Paşa 17 Muharrem 1047 / ı ı Haziran ı637 de affolundu ve kendisine Özü eyaleti
verildi. Bayram Paşa ıo şevval 1046/7 Mart ı637 de İran seferine çıkmak üzere Üsküdar'a geçti. Burada on üç gün hazırlıklarını tamamladıktan sonra hareket etti. Adaletnamemiz 10 Zilhicce 104.6/.5 Mayıs ı637 d e, yani Bayram Paşa'nın hareketinden iki
ay sonra yazılmıştır. O bu sırada Orta Anadolu'da ordusunu düzene koymakla meş
gfıldü 99• Adaletname, devletin Doğu hudutlarında İranWarın karşı saldırıya geçtikleri
bir zamanda Anadolu halkını memnun etmek için başvurulan tedbirlerden biri olmalı
dır. Bizzat Bayram P~a, Amasya'da iken kendi cebinden para vererek şehre su getirtti
ve gittiği başka yerlerde de hayır işleri yaptı, reayaya yük olmaktan kaçındı.
Adaletnamede, reaya sefer dolayısiyle salınan sürsat zahiresi salmasından affolunuyor, askerin erzak ihtiyacını günlük narh üzerinden para ile alacağı, hiç bir şekilsicilieri bu konuda bir çok vesika ihtiva etmektedir. Yayınlanmış
Sarulıarı'da Eıkiy<Jlık ve Ha/Jr. Hareketini, İstanbul 1944; M. Akdağ,
Gelali lsyanian, ısso-ı6o3, Ankara ıg63, bilhassa vesika No. 3, 6, 7, 17, !l4, !l7, !l8, !lg, 30;
A. Matkovski, Tur.ski ljvori za aidutsvoto i aramijstvoto w Makedqnia, I-II, Usk\ip ıg6ı; Kezil L. GüçerJ
mez. eser, s. !l!l· ıı8.
17
Naima, lll., s. 283.
" Naimi, III, s. 300.
" NaimA, III, s. 325.
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bid'atlere müsaade olunmayacağı ilan olunuyordu. Harac (cizye)
toplanmasında kanuna aykırı hareket edilmemesi hakkındaki hususi emirde Ermeniler gözönünde tutulmuş olmalıdır.
ggoj ı582 tarihli Ali 'nin arzı (No. VII) tirnar suistirnallerini aydınlatan rnühirn
bir vesikadır. Bu tarihte Mustafa Ali, Halep'te idi. Kendisi, Künh'ül-ahbô.r adlı tarihinde,
H. ggo da Şehzade Mehmed'in meşhur sünnet düğününden bahsederken "müellif-i
kitab ol esnalarda Haleb tirnarları defterdan idi" diyor. All, bu arzında Halep beylerbeyisinin aziedildikten sonra bir buçuk ay fuzuli beylerbeylikte kalarak yaptığı suistimalieri arz etmektedir. Ali, beylerbeyinin azli üzerine tirnar defterlerinin bulunduğu
beylerbeylik defter-i hôlcanf dairesini mühürlemiş ve Rama'ya gitmiştir. Beylerbeyi,
yetkisi olmadığı halde defter-emini vasıtasiyle timariarda birtakım değişiklikler yapmış
ve bir zaimin zeametini sebepsiz yere elinden alıp başka birine vermiş. Ali adında birinden bin ( ?) altın rüşvet alarak yetkisi olmadığı halde tirnar için tezkire vermiş ve yine
bu arada kırk kadar sİpahinin küçük timariarını ellerinden alıp İstekiilere bir bahane
uydurup artırma ile satrnı~, deftere başvurmadan ve tezkire çıkarmadan yalnız kendi
heratı ile bu timariarı vermiş, bazısı tekrar kendi üzerlerine mukarrer ettirmek için
atlarını, silahlarını vermişler. Ali, azilden sonra bu beylerbeyinin yaptığı rüşvetçiliği
şimdiye kadar kimse yapmamıştır, demektedir.

de

halkı sıkacak

H.

ıoı8

tarihli adaletname (No. X).

Başvekalet arşivinde

mühimme defterinde bir kopyesini tespit ettiğimiz bu adaletnamenin Aydın, Saruhan, Menteşe ve Sığla sancak-beylerine ve kadılarına gönderilen
bir kopyesi, Saruhan şer'iyye sicilinde bulunmuştur ıoo. Bu adaletnamenin, Anadolu
beylerbeyine ve Anadolu'daki sancak-beylerine ve kadılarına gönderilmiş olan nüshasına, bu tarafa mahsus birtakım maddeler eklenmiştir; Bu maddeler şunlardır:
Anadolu versiyon'unda (satır 15-22) "fevk'al-had zulm u ta <addi eylemekle re< aya
ve heraya ................. sem ,_. hümayfınuma vusul bulmuştur imdi" noktalı
yerlerde yedi satır ilave edilmiştir. Anadolu'ya mahsus bir durumla ilgili olan bu
kısımda reayanın yerlerini bırakıp kaçtıkları, birçok köylerin harap olduğu, asker
sınıfından kudretli olanları reayası kaçmış köyleri "mülk-i mevrfısları gibi" tasarrufları
altına geçirip yerleştikleri, kul ve hizmetkar ve hayvan getirip buraları çiftlik haline
soktukları, reayanın korkudan eski köylerine dönemedikleri, bu sebeple bu gibi köylerde
nüı::.ül ve avarı;: vergilerine esas olan vergi-hanelerinin ortadan kalktığı, bu çiftliklerdeki
hadernenin ve hayvanların zararından yakınköylerinde gelişemediği ileri sürülmektedir.
Bu noktaların Rumeli'ye gönderilen adaletnarnede nakl u iblağ (narratio) bölümünde
zikredilmesine lüzum görülmemiştir 101• Keza, Rumeli'ye gönderilen adaletnamenin
emir ve ferman (dispositio) kısmında, bununla ilgili bir emir olmaması tabildir. Anadolu'ya gönderilen adaletnarnede emir ve ferman kısmında "emrim yoktur anun gibi
re'ayası zulm ve ta 'addiden firar eyleyen .................. vusf.ıl buldukta" (satır
Bu kopyayı Çağatay Uluçay lAtin harfleriyle yayınlamıştır: Sarulıan'da Eşkiyalık ue Halk Hareketleri,
vesika 37, s. 208·214. Mühimmedeki kopyasonunda Menteşe ve Sığla ve Aydın sancakları·
na bu suretin Mustafa Çavuşla gönderildi~ kayıtlıdır. Manisa sicillerinden yayınladığım adiletname·
!erin temininde Ç. Uluçay'ın yardımiarına burada teşekkür benim için zevkli bir borçtur.
101 Anadolu'da köy halkının umumi kaçışı, "büyük kaçgun" hakkında bak. M. Akdağ, Gelali
Isyanlarından Büyük Kafkunlulr. (•6o3-ı6o6), DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, II, 2-3 ( ıg64),
s. 36-49; M. Akdağ, Gelali isyanlan, s. 274, ves.. 24; s. 282, ves. 33·
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38-45) bölümünde bu meseleyedair yedi satırlık bir emir vardır. Bu emre göre H . ıoo8
tarihinden· beri çiftlik tutanlar kim olursa olsun yaptıkları evleri, ahırları yıkacak,
hizmetkar ve hayvanlarını alıp gidecek ve o köylerden ilişikierini tamamiyle keseceklerdir. H. ıoı8 Muharrem ayının birinci gününden başlayarak üç sene içinde yerlerine
geri dönen reayaya eski çiftlikleri ve sair mülkleri teslim olunacaktır. Buna dair hatt-ı
hümay(ınla ferman çıkmış ve her tarafa gönderilmiştir. Adaletnameye göre, ben buraya
para harcadım, tapu ile aldım demenin faydası yoktur; reaya oralardan kendi istekleriyle kaçmış değillerdir, zatimierin zulmünden kaçmışlardır. Onların çiftlikleri ve
emlaki tapuya verilemez. Görevliler, karşı koyanları, Padişah kapısına arz edecekler,
bu gibilere en ağır cezalar verilecektir.
İki adaletname metni arasında başka ufak farklar da vardır. Rumeli (satır 33) de
"bir mikdar adam ile üzerine varub ehl-i fesadı ele getirüb"; Anadolu ( satır 53 ) :
"bir mikdar adam ile bir müteayyin kirnesneyi baş ve buğ idüb irsal eylemek lazım
gelür ise ol zamanda dahi ana göre tedbir ve tedarik edüb kifayet mikdan adam ile
varub ehl-i fesadı ele getirüb". Anadolu adaletnamesinde (satır 6o-68) askerinin zaptettiği ve çiftlik yaptığı köylere ait madde burada da ele alınmıştır: " Anun gibi ehl-i
manasıb ve kudat ve müden·isinden ... . .. ve siz ki kadılarsız" cümlesinde noktalı
kısımda. Bundan sonra her iki metin aynen devam ettiği için adaletnarneyi yazan
katip, Rumeli adaletnamesinde "iltizama virüb" den sonraki kısnb yazmaktan vazgeçmiştir.

Biz

tıpkı

mühimmede

yazıldığı şekilde

her iki adaletnarneyi burada verdik.

İki bölgede durumun farklı olması dolayısiyle Rumeli ve Anadolu'ya ayrı ayrı adalet-

nameler gönderildiği meydandadır.
.
Bu adaletname üzerindeki hatt-ı hümayunun dikkate değer metni şudur: "Vech-i
meşrllh üzere emirler virile ve mal-defterdarlan mal-i eytama dahi eylcmeyeler' .
Adaletnarnede zikredilen başka şeyler arasında yetimin malının hazinece.zapt edilmesine, yani müsadereye karşı hükmün hatt-ı hilmayunda bilhassa zikredilmesi kayda
değer. Zira Kur'an açık ayetlerle (IV, 2, g, 126) bunu men'etmiştir.

•• •
H. 972 tarihli adaletnamenin ( No. II. )
beylerini gösteren liste şudur:
Karaman Beylerbeyi :
Konya (Paşa sancağı)

lç-11
Niğde
Kırşehir

Aksaray
Akşehir

Kayseri
Şam

Beyi

,
,

",
,

Beylerbeyi:
Şam (Paşa sancağı)

Trablus

,

gönderildiği

beylerbeyi ve sancak

Safed
Kudüs
Ad un
Gazze
Nablus
Laccun
Kerak-Şavbek

Humus
H alep Beylerbeyi:
Halep ( Paşa
H ama

Beyi

,
,"
,
"
,"

sancağı)

,,
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Birecik
Beyi
Ekrad (Kilis)
,
,
Maarra
Adana
Özer (Uzeyr)
Balis
Ane ve Hit
Cebele
Selerne ( Selimiye) "
"
Tarsus
))

))

))

))

Zulkadirlu Beylerbeyi :

"

Maraş (Paşa sancağı)
Ayıntab

Sis
Malatya
Rum Beylerbeyi :
Sivas ( Paşa· sancağı)
Amasya
Bozok
Çorum
Arapkir
Divriği

Canik

"
"
"

,,

Hırus

"

Ardanuc
Batum
Nısf-i Şavşad

Karahisar-i Şark i
Ardahan
İspir
Küçük Ardahan
Malazgird
Kigi
Tortum
Mamervan
Tekman
Çemişlcezek

",
,
,
,"

Diyarbekir Beylerbeyi :
Diyarbekir (Paşa sancağı)
Ruha
",
Ergani
Deyrurahba
,
Siverek
,
Nusaybin
,
Cezire
,
Habur
Sincar
,"
Rakka
"
Atak
"
Çapakçur

r\

Erzurum Beylerbeyi :
Erzurum (P~a sancağı)
Trabzon
Beyi
Pasin

"

O ltı
Anadolu Beylerbeyi :
Kütahya (Paşa
Aydın

Teke-ili
Mente.şe

"
"
"
~~

"

"
"
"
"
"
"

H

,
,

sancağı)

"

"

"
Karesi
"
Biga
"
Hamid-ili
"
Karahisar-i Sahip
"
Kangırı
"
Bolu
"
Kastamuni
"
Hüdavendigar
"
Alaiyye
"
Koca-ili
"
Sultan-önü
"
Sığla
"

H. 972 tarihli adaletnamenin, Karaman, Şam, Halep, ZuJkadirlu (Maraş) ,
Rum (Sivas), Diyarbekir, Erzurum ve Anadolu beylerbeyilerine ve bu beylerbeyilikler
içindeki sancak- beylerine ve kadılarına ayn ayrı gönderildiğini görüyoruz. Adaletnamenin sonundaki liste, o tarihte bu beylerbeyiliklere hangi sancakların girdiğini
göstermesi bakımından dikkate değer. Listemizde Karaman BeylerbeyiJiğinde görünen
İç-il 1570 de teşkil olunan Kıbrıs Beylerbeyiliğine bağlanrnıştır. Ayni Ali, risalesind e ı6og a doğru hala oradadır. Listemizde Beyşehiri, adaletname gönderilen Karaman
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sancaklan arasmda görünmektedir. Zulkadiriyye (Zulkadirlu, Dulgadırlu) Beylerbeyliğindeki Sis, ı 570 de Kıbns beylerbeyiliğine katıhıu§tır (Ayni Ali'de ı6og a doğru
durum değişmemiştir). Buna karşılık Zulkadiriyye Karsı ve Surneysad iki yeni sancak
olarak bu beylerbeyliğe dahil olmuştur.
ı6o9 da Rum (Sivas) beyJerbeyiliğinde bir değişiklik görülmemektedir. Doğu
beyJerbeyiliklerinde ise, mühim değişiklikler olduğu listemizle Ayni Ali'nin karşılaştırıl
masından anlaşılmaktadır. Erzurum beylerbeyiliğinden, Çemişkezek Diyarbekir beylerbeyiliğine; Oltı, Ardanuc, Ardahan, Şavşad sancaklan 1578 den sonra teşkil edilen
Çıldır eyaJetine bağlanmış, keza Küçük Ardahan ve Pasin, Kars eyaJetine verilmiş,
Trabzon ayrı bir eyaJet merkezi olmuştur. Buna karşılık Erzurum beylerbeyiliğine
Kızuçan (Pülümür) ve Mecinkerd sancakları katılmıştır. Diyarbekir beylerbeyiliğinden
Rakka, Ruha (Urfa), Deyrirahba, Habör ayrılarak yeni teşkil edilen Rakka eyaJetine
katılmıştır. Buna karşılık Diyarbekir beylerbeyiliğine Hısnikeyf, Çemişkezek, Siirt,
Mefarkin (Meyafarikin) ve Akçakale dahil olmuştur.
Halep beylerbeyiliğinden Hama, Selimiye (Seleme), Cebele ayrılıp TrabJus-Şam
eyaJetine katıhıuştır. Tarsus, Kıbrıs beylerbeyiliğine, •Ane ise Rakka eyalerine bağlan
mıştır. Bu suretle Halep beylerbeyiliği hayli küçülmüştür.
Şam beylerbeyillğine gelince, onun da 1564 deki hudutlarının hayli daraldığı
görülmektedir. Bu eyaJetten alınan Humus ve Trablus-Şam, Halep eyalerinden alınan
sancaklada birlikte ayrı bir beylerbeyilik, Trablus-Şam beylerbeyiliği haline getiril~tir.
Listemizde Anadolu beylerbeyiliğinde Saruhan ve Ankara'nın adaJetname gönderilen
yerler arasında zikredilmemesi o zaman bu sancaklarm özel durumu.iJe ilgili olmalıdır.
O tarihte Anadolu beyJerbeyiliğinde görünen Koca-ili, Biga ve Sıgla, sonraları Cezair-i
Bahr-i Seftd eyalerine bağlanmıştır. Alaiyye ise Kıbrıs eyaletine verilmiştir.

ı.

ıo

Safer

922

f 15 Mart

ısı6

tarihli Efiaklara ait Adaletname

istanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Revan kitap. No. 1935 ve No. 1936; Istanbul Baye;:.i d
Umumi Küt. Veliyy üddin Efendi kitap. No. 1!}69; Paris, Bib. Nat. ms. fonds turc ancien
35ı v. 38- 39 1 •
Semendere Efiaklarının şikayeti ve teftiş üzerine yasaklanan suiistimaller.

_,_;.. ~~ d'\.!..)~ 1..1 ao.x$"J-l4\ ~ ı,>..cll jJ~ ($Jt.,... ll$' OJ~ ~I_,J 0\i')IJI 0_,ai
ı:,ıl..}J Jtk.L,., i.)\.!. ~1...\ı::. ~~ 0l!..i- .,_;).),).)-,yy .ı.:..... J..üal\JA..,.:ı .Jf'~

\..\il. ıJ.J.i_,~ .ı.S'J~JI ~~ J~l ~1 ı:,~ J\hi'll

J .i:;; Jlil>.

'.

J )...\.!....:li

ı:_ıl_,:..- ~ ~

OJJ&-IjJ .ı.~dJIJ coJIJ.YJ ~~.)JJJ b~;,..Jl ~::ıo-IJ;J oJU ~l.Ai 0.XS.~..... OJ~
($)iY.JJ ı,>)iJ'.tl J.Jl::.. _;S'•.ı.:::ıo-vJ ~J~J;J o_,~ı..t.J ~J .ı.;')J&-IjJ ~J
~~ ~..\i ıJ_,ili ıJ\:JJ\ c_~J O..f"J]J\ ~_,lS' .ı_.;~ ~.Lv "o..\..... ($"'4~J ı..J~ .t_l....._,

($..WJ

0.:> o.)td ~}1..,.:, 4

ıJy;iJ t~ J~J (,_ÇI~J ~J\ ı_>)o.)J!JJ d<.>)$.;~;......

.)),_r~••.JS"_,:JI 0-ll~l ~Jll...., J_,l;JIJ l.SI~J ~} ~>b l.S)o.)JU l.Sf!- ı:,.)J~ J~J d)J~\
);S"_, l.S..;4!ı4_,.....J l.S)i.)T ~ J~:..... l.S..;f- ı:,.)J"'JV_,~ ~)T ö.)4J ~ .ı.lJ+'J .r.~ J!.)
~ua.. ü ;s-~,;..) !.lJ"'JVI ~_,u ).t_J)- J l;tl ~t:.....,\J c.>~'i J ~ eJI <..S,;.b )J_,Ç.,...I,J
~_,~1 )....lWJ )~lS:.!. ..Wl_, •...\:1-1 J_,;.Y..)J.)ı.J-lJIJ...\S:.. ~~ yJll::ıo- ı),.\j.J~~ü}JJ

.!.wJ

J~

tr ._jj~

~ o...\ii,.L!..)~ ~ ,~, J .,_;ı,.\.!, ~.vv

il _ri

ı:ı'1Jı ~~J O.)O_)J~..r- ~ı_,1 ı:.ı..u~ı ~&-pu.Jı r~f:. t>\.,;J .ı.:;,.J...uJ'0.:>J

f

0-.J>l:ll ..~ı ~1 W'.J~I ~1)..11 ~1 l:Jl::ıo- 0_,~1 ı$-':?A; .!.lı=_l)~ •.ı.;l$" J

~,;...) i-'~ J
0J;ij

)JA..

ftla.. ".ı...\ç.

J:l- 1 ~ ~L)IJ ~~'11 pk ..!.ı)J 4_i.))1 ü~..ll J~ .ı.~...\11 ı.:..ı~l ~L.!.S"'
LJ:...\li;J; li'ly 0'_...\JIJ illi...\:...... &..ıoıll ı!.lli.l ~~J~ ~tk.! . jJ~ ~ _#1 .J:~I J>JI ~

.,,JJ ~ _,.. \ ..:..ı.Alı ~ri ~>b .ı.~l)..:... l.Sı;'l_,.. i..\!\ ~~ Jt....) ~~L..Q; ~~.)

ur.). ~_,li

~J)~:A; OJ]J\ i'~' J •....\:t:-.J i~\J. ~.) { SJS" ~JJIJ o.~J~jA
<..>I~J "-{JI u'.:>..•1..(._r'.~~ e.ı...J_,~:J..I JJ•r ~.Lv JJ~ f J:...aA;;ll J~ ~~~\..,di~
0\j~ l.SJJ~/ -.IJJ h.~ •~.:ıl ı.J-lJI J.:ıl.o ~J.!ı {~.)~1 1..:--~IJ 0L.} o..ıi )..Pya>

.J.1

~ 0...\S"J! ~\ J 0...\S"y. J . 4!J$" J/11 ı:_ı~l~ J 0.)4.!) o.x.:iJ ,y J,;.. o~..\~ ;;.) L;..l

<.SJl:~ J~ )o.t_J

JT 0~ ~~ OJ]J\ ;;.) (.St....a.:.4.. o~

a) Rev. ı9:fi : •.U.J~\ i

b) Rev. 1936: ~JJ -\ c) Vel. -

"0~.).}- ~\ ~\

; d-d) Rev 193Ô: - ; e) Vel. -

.

M. N. Beldiceanu bu vesikanın bir suretinin de, Westdeutsche Bibliothek, Marburg Orient
2730, Preuss. Staatsbibliothek, Berlin accmıı. Dr. 1928, 47 de bulunduğunu biildirmek lutfunda
bulundu. Keza bak. N. Beldicea.nu, La rlgwn de Tirrwk- Morava dans les documents de Mehmed ll
et de Selim I, Revue des Etudes Roumaines, t. III- IV (Paris 1957), ı ı ı - 129.
1

HALİL İNALCIK

g6

)~\ ~ ~ .J. ..l.!lj ~~~ )J.JS::.~.J ),PS" J L>)i.JJ L>J:-!.4 .J""J L>)o.)f..J J
) ;s'J L>)i;IJ \$) 0.) .J~J J (.))..!.4 J"" J~;.,.. J .)i'J.J\ s~~ O.)JJ!f ,.\.J} -AA! ı:ı oJ
~..ı.;Ji.J:;J .:,..ı.;)t_l: J ~~)J~ ~":}S' .J:JT {..~ .JJ;l; ~~ ~OJJ!? ·~tJ.:.)J_,(../•J

)i'J Jl ..:.,.; .J\1 ft>-u>bL>}i~t...l ı,;tT )~\ w-)~> .J, i.r,~ ~,;.; .J~I.J> .J.L.. J ~,;.; )4$" J
~b:. ı,;~ ~~ Jrl~' d:'.Jç. )~~'

)'J' f~)~T ~.J:-;.Jı

C'"

rJ;...)ç.

~' L>)i'zlJ' u:.ı )~.)..ur ~J~'

c-

4..-)JJH •-4)·~·' O) jJI L>]J) t.J' L.l )'JJI ~lAç. J

~.)).J. ~"':K .J:JI .)_,.; J )l:..,., ~)W.) ~b ı,;tT

.,_;._j

~)~iT ~\.) O)J!/" ·~u.:.

~ll> JJ~I ..:.,.....l..:. L>T ~JT 4:-S:! J~;..... ~}u~ )IS"' .J. oJI u.UI oJji {_.U ~.J;ı.; u~l.)
ı:.ıL..); u>b o~ .J...a>- JJI ~~ .)J:JT ~~ ~~J.)llT i.) T J JJT i.)T ~~ J..UT

r;r

"-i+':-J ...; O.)~ JJ~ ·~~ ~Jili 0.){_.}j u~'.) <.S"'~ ).Jj ~..UJI J.)l.,p ~~ r~

~L... ~.)\&.$.i~;... 0J~I JJj ')\!..di JJ~ o;]JI ~b. JJI J..r!' ~IJ.Jb_.J ~
..~ L.ı OJ J..Ü' 0_).-.;.J.J~ ..:.....~ L>' ~n O.) J\r: Jjı ~.J.J~ i.)T .1. OJ'~' ...;.)jJ'

):'J

J' -.:. .;}' ı.s..;\; J )1:1' ~~~.)-.:...S .-..ı~ ')l,pı

Y-.) gi..,L.J~.JS"' ~~ ~ 'Jı

r.)'

~IJ ~\..!..)4 ~~ .;_L.. ~J ~.)~.Js' ı.J"~ .-..."':k... O~J.)J )~.)..UT h~T ı.?-.)
~ ~ AJ~ ~..:..~Le" )..l4.. .J ~l> .;..li o..li..t!JI ~l>. i.)i J .;I.Jk ~ _,JJı
~\+- ~4J ~~~ L>)"-~T WüJ ~.)~ }Jk o.)\!]~~.) ~ı.,.;~ y, l..l ~.)J.ljı
J.,Us"'.)

).~~ ı,.;i.;l~ ))k J ibT ~J..c$" $:'~~~!ı t..JPJ..a.>- L>;f ~~')L.

-AA! ıY Lf-b # J P J "':l.)~ı OJ.J!/ ·.-.~ll:. u>b ~~~ JJI .Lı~ ı:ı-
)~ ı:,IJ~ ~ L>J_,a ~ 0'" )4:.J~ı C: )-i::i.J"'" ~..,.;\; !.1.1• .;A o..ı.; )b.JI_,
)'JT .-.~T _r.s'l "-i\> ~.).ı,i\> ~l.J' OJj.JI ~jli ıJ'JJı ~.)6:- J L)JL. o.))i~;.... .J' l ...
)~\).._;_;ı.>~ J 0)j.J~ ~lj 0.)~T _r!SI J JIJ 0_,~1 ~ts' '-t•.J. J 0~1 U_.J.
{_..li ~jli u>b <.S>}iJ)"':'"J..UI ~J..l!ı c!_.)J

~.J:.ll OJ]J I {..} ;;.)J

f.oolt

t:"

)~li~~~ 4.-!1 )~1 ~~

~}li ı~T ~ .J. ..l.!lj ~..ı.;'JJI ~ O.)(..} ;.•.>J

cf:J ).f.;_J r J ~~~ J [.ı.ı..:. ı.>)i")\tl w-_.)JJ o.J~ı.J.J ı~T ~ .J.

~lj

~~J i.J~ ~~ ~~ i)/.J.J u.,;..) !l.).Js' ("'JJ J.))....L...J ~lu ~~}_r

~'JJ 1 f~ J )J)' ~l .rs' ~t.... .ı'}.J.Jr ~t:.~J i.~~ J.;_J ~ J~J ~ 1 J.1_J

(f:

J~JI ıY'.) L.l )~ J J I}

o.))_;_ _,lk~l ~.J.J J J;,s'

f .

oJI ~ _,1.~1

r-J~....~ J C!:.' .ı..:. ~ı.:ı ı.>)i':>UI O.)..l:..r:" J )~' )A.l:-'..tl..r. ~ S.ıs' ~f~T Ji~ı
f ) V el. : - ; g) Rev. ı936: rJ.!...ı.J5; h ) V el., R ev. 1936 : ; 1) Rev. ı936 : I.J~)/5·

; ı· ı) V el.: -

; i - i) Rev. 1936 :

ADALETNAMELER

,:;.....x:ı:- J~J ı.>.;.

"uP ~J );,.-.;_J

~ 0.M.r-.J

o.JJJI 0jl.iJ .JtA:~ o~ lS~J. OJI ~.iJ..UJI ~iiJ

.;_t... _, ı..rJ.;&- ("".JJ ~\;&.1 ~~~_,
~j ı..>).J. }k~=>l ~_,~1

)fo

f...U 0jl.i u>-~J .JJJT <..>))..~ J~u~b .!.1:J:.I.J:o:- !l.J~JU )J.J.J ~l:.:ı:-_, ~.;:ı:

)"~ .)~J)4..f•.JJ:5' -=.j.J oJ~")\...,\ ı.S)J';&.J ($.)~~ ~O.JJ!/ "~\k O.JjJ\
~J~J ~j'l "!~ ..;_!'lJ ..laA>. 0l.Jı )4:t.".J.)ifi' 0pJIJ )•~U,_, )":-'.J~ JliJIJ
l.l )o.J.,.lj\

..;_,..J,>

O.JjJI 0_,;ı;J ~~\.&- o..U..l.!_,l c!_IJ tL..:..J ~lf...o

J.L..::... 4,6..ÜX.

~~

~ J~\ ~ .ı.i )~ i .r;:ı:- J )•/1 JL. ?. 0tS" i f i~IS' .A>I ~ ~y.lJ\ .ülr: ..;..,....ı>
u>l~ 0_nl o~f.JJ m)l:-',4 0-.Ji o~).J. <..>.d-J o~l )i~\ ~ J~""J )l:i-1
)~\ '-:-~;i lAkt L.l )o.;.J u~ Ji 4i )o~.Y-J m Jl>- 4:>-li JJI o~ ~AA .J, o~~\; _;Jtı
f-".J·l;U;I #~li JJI ~~~_,J_,I ,j_,.!.A ı.?'~ "!\? .J.J_,..'~ .J~J.J~ .JJ.1,. .J.)I_,
~_,.jl ı.>..l.ü J )'1 J\ ~S::..:,. J Jt- oJ.i\ o~ J!J 0~.;"' ~ i f <tS"\; )~\ ~j J
o.JJ _,ı <..>JJ.J c/ n~)t.;.J 0-"" n~ 1 ) J)T .ı; J"' _, )~lT ı:r)~ dAı> .J P.:ı:- _,
~_,J_,I 4.İ:;j~IJ J~llS..;ı; o..U..Uıl ~~J ~ ~ ~~J 4,6.;:ı:- J )'ll ~)~T
~J _;....Qr ~lj ~~ ~_,;.ıs- 0..l:.A,..

1:=i.;.-.. ~ı;~~~

041

_,J:.S' )o~.r.J oJ~ 0..v_JJP. ~ı_, )4..:',\i ~YJ~ ~_,..v_ı ~ J

~....)~ 0~

f

0~Ai.J J.J.:S'

'-:.JJ..Uf.. JJl;J 0~J ~.JIJ ~JI ~~~~_,>lu ~_,JI ı.S.J.IJJ ~ ~ 0...ü}~i.J

w!.lli J _;, J ~)} !J .;of J 1!-li~l "wl.b J ~_,~ı J~..w ~y ~ J~Jı ~ ~4
.!.1:-~ J ~ .)J~.:? ~_,s- 0.J.ı,._,) ~_,j_;:, Y-~ 0 ....41..\,.. ~ ~_,~ı )l;tı _,ı.)~ _,ı.)~ .ı.i ):..IS""
~J..UJI ~ ~.J.J~~ı .ür dJ! ~ ·~_,_r.,. ~ 0~)_,k _, 0-UI../} 0--li\:Ai

)..P.;.ü

ti' ~J{\i ~_,:k ~~Iç.)

~\;! )o.J_,JJI c!,~J

&

O..J_

J>li )!~ ~1 ~yi.)_,:S' j.Q.i)Jı 0~.;_ ~J..UT

~J~I ~~~ ~~:..... ~1 ~~ (.).;~..Pli ~'lJ ~I).J~\

u~~ 4...ı).J)T ~~J )l:...;_..UT ,y.Jı:;.J. ~:S'.;,~~,. r...ı.t 0_,i\i .:_ı.;..,._,

ı.>)o~J~J 0'l Jl· ~~ ~~ J ).ı::~l
u.Jj; SJ...lj\ J .J:C".) J

rA.ı.f-

J,.\

r}-J .ı..:~~ı..,.., '-:.JJ...Ül ~_.ij ~J..V..I

~~ ~o~J!J J_,l 4...ı) .)~\ ..wJ J ~.)

u>-b

~ ~ ~li

)o~J~J ~_,/1

C;:

o~ ı:,x JİA> !.1)~ !J.)')tj\ oJ~ )<~:~1 ı.J..;.;&- ~ JJ~ ~~ J ~~

o..li );.t.l.. O.JJ!./ ·~u, J

)% 0J.i )..4>- ~_,~1

~.;.-..):.P\i <..~-b ~J..V..I

C:

Jr .ı.l::~y

~J.-.. ~a ~ 01::~1

""".JJJJI .J~t..,.., ~ J 4.i

('!: o..ı.t...U_,ı ~1_, u~b Jllly

I.>~).J~.J.J iJ~):fS'J ).-~\ ~ ~~~ o.JJJlu~J...l:JJI ..l-;:i
JJA>o

(.ii c:_r

·.w-. .-i_,A>

~~' 0~)~ !l.)')\.il 'lJl

m·m)Vel.: -;n-n) Rev. ıgg6, Paris:-;

~J

J..,..,t,.. o,.l;.;\.J. ~~~

~..w ...a,:. ~ ~ .;"'

o)Vel.: ~_,..l,

HALİL İNALCIK

gS

),i\S"'f-.4:-.J ~\ J).is""~ J)J_ .ı.i) J.'-:'JJ.:S"''-;"J~I J _r$":i~.... oJ~ ıJJ.S"'~JJJi
)•:~1 u; J,.; J J>~ ~~o ..,~h 4i )~.l;\JJ .; )~.. JJÜ ~./.J . ) J JÇ....J J) ;s--J .ı:l!l ~
~

J~l ·~u, ~ ı.:r 4S"' JJ..4J.!. \ J..L4ll J:~

J ..l u,:.~ J

)•:~1 j ~~~til) _Atil) ı.SJ.f>

"'"")JJJJI ~~\ )•~~

...:...fl

r ~ Jl) ı)J..i )b-rp

!l).i)f _,1 J !l):.S'"~ ~.:..ılfl JJ\ '-;"J~\ ·~:j ~~ ı)\..1' ):~ti

P

4i)1;1 ıJ.))JJ.:.S' J ö).ı.:~l ı.:...:v:- '-:"J~\ J~..i.\ )~ J

. u>b J )':%" ı)J..i ).4.> '-:' J~ı ~~t;

4i )~~ J 4i) ./ ~

'-:' JJ_JJ\.."'

..

1,$5'"

.

SJs-- ...?~

üT 0~.1'}- J ı),.t; ),;ıJ ı:.ı~il:o:- s~~~ .ı..: )i')t;J' J

ı.>)i)' Jı ~4 J

...; )~; J ~ )J:ıı:: J

!l.J~Ju)•ei'JJ.ll ~-J {. c..s>b 4i)i~ J \ ı..::X J )ıt:..JJ..!../_I <J~j.J J~ '-:"P.Jt-JI
5

J~J\ ş ı)J..i)JJi~J )•:.. ).)'"" ·~.ı:-'="

ı!.ll..i5' J )~..;..ı.JT 0 .)~ ~.P.'
. y.~

o)..l_

J>

ı.S.J',.i-J •i-~ JJI '-:"J.!S'.Y..t;ly~· 4i)J\Jk

J)'v)l ş )~J t)l o.J..i.J~
.. ~;J.:-:5'J . 4) ~

).ı.~)..ıJT .ı.:....,; ~b 0~J')I.il •:..J\jJ\ o...0.)Y .!Ji.ı.;._..:S"' 4$' o)jJ\ )J~ ~J ıJJ.j)i.J:i
.J}\ .ı..;S' .)J_) t~ 0.)\t.)J. O.)J;;_-".f-. ı)~.)J:;__..f, 4.-İS' O~.J~J t~ <J...~.:.:i~ t ~ J~J

u~j.Jk o.)jJI

C:: u>~ Jl u!-'.'

{...U ı)Ji\i .ı.:....\.)\ O.JJ~f "•.ıiHk J )•:...)..LIT '-;"J~I

ı.>J!- J L>):.!.~J··"J L>)o~,J!J

u

L>)S:~~:.... .._r~ o.J.j~.)\~ dJ J '-:"l)a..PI \~\ J ":'"J$"'

'-:".JJT ı:r_)il..t_J ı:r_);T T~ .!.lio)J~ ..i'" "..A;\1. )!.J'..;;. J

il )JJ:;...J,

J ) _ps' J ı.>)i;r

);IJ_.. u!.l.JI ,:;>...:.. c..ı:~l '-:"JlJ I ı.>)~JS'" ) ls' u,.a.,.U ) 1: ..} J IJlJJ J~~ ı.S.J')I.;J~

-.

ı..r~ I.$~...WJ~ ~oJ.ıiS'" ~J}J\ oJ.i):sl)j J.;.;$' 45').ı:.--:5'" J_,..:.~.) ı).)).i\ J--:1; \J

J~ )~:5'" ı.s_s' !l.)')l.;\ )f Jl ı.:,...,.a;:.. u>-1~ ~o~lj "o~ li./. JlJI oJ.i )o.)\ ~ '-:'J:l.J\

) ~ J-"'1 J J 1
4t?.) '-:'JJJI O~.f-/

J;li

) )fJ 1 o.J.:"f..) ı)~.) ')1.; 1 ~ t?.)

"ili:-

ı.::.ıJr"~ oJ~ ı:,~..IP ~ JJ..4).!. r~r- J ..ı

&J

'-:" J:}J\

u>-b J

~.) ~~

).ı.~~' ı/ J,j J J>~

.r ~l..y.a>- J-...; '-:".)JS'" .,) j J ı r.J.i 0 i \i ı.>ı.:.~ J
tr ~~

r '-:"J~1 .._j.:> .J f '-:' J:lJ 1 u;~ J

4&-

f.J' tr- ı.>\...Q.:A..

oJ~ 0~.;;. J.-"l:ı.' J

;~ J L>) o~JU J ı$ J~4 J'"" ~J ~i~:.... ~w"' .ı.$'"~J.!.

./_\M o;b J 4i Jjij J

.,_; .f.J.

Jk4~!i ıJ)'J\ , j)J,... ~~

":ç.

"~ .f. .).;.. 0 J;ij J ~~ ./_lA.. J J~
ü).) JS:,.J,J )

cli .)J;.,. o,;j)./_ ) ) ./.

}i~L.. .ı.S'" \; .ı..lu~JS"' O)oj)\ r.ıiJ_f~ J ..ı ı),.t; )!)S'" )~

ı.>):..Pli ~)f J J ~~ oJ...p ya> J'"
L>J lç.)

4..5'".)'); J.!. J

t.J:..C

)•::-4' ":iJç.
•:ttJ 1 .._j.:>- J ~

oJ''~)1 ı.:r "~.J~

'-:'4 '-:'j~

CJ_r...J J~.ıi.. ı..>):..Pii Jl~.... "-~' )JJJJI J~)fl ~ ~·.:..-.:S' J.
o_);~\ ı.>..VV J .._j.:> JJI "'"").JJJJ\ ~:o:-~~~1 .;S'I J ) l:lJI ~~~ i~\ 4.-C.l. ~~~

ö) Rev. 1936 : ) ~1 ;

p ) V el. : .!li)' Jl \ r - r) Ve!., Rev. 1935: .:.J.) .:.ı~; s.) Rev. 1936:

)4::-;_,f.); ş- ş) R ev. 1936: - ;

t-t) Rev. 1~36 :- ;

u) Vel.; J:~il-:-:.... ; U- ü) R ev. 1936:- .

ADALETNAMELER

99

~.JJJ\ J.~ OJJ~ lS'"I ./)'JI (,)~.)~.)..lA.,. Ji.JI o) :.;li J.JI r""l:""J ~~JA&- ~)'J\
~)~ .U~y!. )•-:~\ jl;,..ıJ .1~~1 o~~j ıJ.A.Aj:IJI

r

0.:> ~0,]~

o; h.J ~.JjljJ .ıs.f!.

rl;

~ """fzwı .J:ıı J i.~.~)~ r~.c· ~\;&-' J
~La. ı .....ı.J rı... J ~.c·~~~~~ ~"j.ç.
. ~.),, i w. v ~~-' ~.? J <.9~' ~ ..)AlJI ~
ll.
ı6 Şevvii

972/ 17

Başvekalet Arşivi,

Mayıs

1565, AdaletnAme.

Mühimme def. No. 6, s. 536-38, vesika No. u65.

Atıf ef Kütüphanesi, No. 1734, v. ı86 h- ı87 a.; Latin harfile M. Akdağ, CetaU
Isyan/arı, Ankara ı g6g, s. 258.

Zorla nikah.

~ VY ~ Jly!.

J

~..ıJ .1 J oJ.J$"'..L. ..llS(,.. IJJ J.J! / ~J.:S' u!.J~ , _,.J. .;~) ~ )' J

.ıJL.) •"'!.Jll_ "i-.6:.h.-i \ VY .,.;...., i ~1 JIJ.!. \ '\

J (;/YI i [.J!]
. ~..ı.Jj~

"S::~..tJ_,I

tl.::.-.1 "~J~

o.J.i,k,...

'o..l..ı ~H,.. ~f>- ~~..lı:.;li

Jj!/ ,.IJJ J

~ ~~.fiZ:;

}J JJ.i IJ~)' J •J l.l J ı:,, ..l4li J ı ı:,,) o,)J!J .) 0~ ~ J 0~l! .)"" o'~;>..:.,.P..,.. J

lc.ls::i

o).ı.:..-S ~)S"'..ı.:.-1 ~~~~ 0:_..ÜJI <..$"'\.;.) ~..Ji:J.J i.t_)j ~\_rÜ )~.f' ıJ)'J\

~ ~>~ \~\ ~J ~J~I

t:_J:i

4J..ı.lJI ~__,bl_,... ~J,\,!..J! 0:_);J.J&-J '-;-'J..rü\

~ J .I..J:i ~ }T ~)J.A\.!. JJJ ~;

.J.

~ Jli~ ı'-:-"Jıi IJy~ 0'""1J&o~ !l)~

ı .ı.:.~ J> .ı..W.J\ J.,:- ~'fi '-:-'J~~~ ~ JS"j l ~J~\ (,)....i:j '-:-'~
~ti J ~~:..... .ı.!J.'YJ .1. ~..ı...l v!-'.1 JJIJ\ C!::\.; J> !l).ı.:..S' ~ ~_), y, '-:-'J:l.JI

J.,.:oiJ

4~.) o..liJ!l,.Oı ı.;JI~ \~ı '-:-'}JI c!..ı.:... ı)J.jJJJij ~\&-.) ~~ I!..Ü~ ~~~ ıJ..ı.i\:SJI ~;

.s- i.J~JJ:! .)..li~ ~ı;.ı ı i-l&- !l_;.... ~J' ~J

~~ ~fz

tr .)J.Al.J' Jl,.. o,)J""' ~1 .1. J

V"'l.i ~ .J...ıl:- 4 o~)Jij~ J o.ı;~J ~~ ıJ'YJ I o~:f.:...~ ~i. J~ JIJ t.Aı_f!.

f-

S;~ J ~P::ı J i.ı..y.l;--o J ıJJ.:.!.4 J"" '-;-'JJ..I.:JI tL~ J ~~.) ,.\.ı; ı O,)..)~~ ı:,)'}
"~J; ~:r_i ~~ 0-•..UJI !$"\.;J ~.1i:JJ 1~~.1i .1. ıJJ:.J_)'J •JV.I J ıJ~P,li J 0...V ) ..,T
.ı.:._....IJ&o~ cli.ı.:..S' ~:;., 1 ~lf!.l 0~LJ\ J>..ı... o~I.Jç.,) J "':-'.r."J..l..!.}i .ı.:.A!_); <..$"'"'>-_,>.;... J
J

-J:i "':-'JIT

0~1JI

tr

0_,;\.,.:o 0""'\.Jç.~ J.l "':-'} Jl J.Jr!.,. ~~ı ,.lA; J ~f~ <.9) !ljl "':-'J:...1•..ı.!oJli

.Jw ~~~ "1J~I

c!_,_, C: <-f' S~ ~Jli~l

.

~,~ W~J v~J

~J~I v~ J'YJI ~l;- ~ J~l ~'J~ <.>, Iy 1ıJ'Y Jk:.•~U .ı.:.!)JJJI '-:-'JJP .ll ~)lU;
"'"~·~ ı ~ı~~~ ~.)J-P V"'J~J .J.:L. ~)i\:lJ 1 ~t.- ~J~ 1 ,.i~r ~~~~.c".;J ~~
v-v ) Ve!. : -

.

HALİL İNALCIK

100

~~J\ c.>,MjJ

J>.) ~~~ ~ .l,:..l J ~ o):JJI oi:S'v. 1 ~~ 4ilr.y.

.~_tA. ~ .r'J ~.r

V

L.l foOJJj.Jf'

ı..:'J-1.!1 .;~ ı:.ı..wıJ' ~.r Jl_,>-ı ı!.li~l ~~J ~')~.,:.. J

~')JI o.) :f.:...~ ~ ı:JJ.J-.P j ~ J~~ .ı.-1 J! J ı.:'_,:..4.,p ~..illJI ~,:.. J
jl~ 4~,.:. 1..;-'J~\ Jr~\ JJ~~ ~J-A. ~b 1..;-'JJ..VI ~.ı;_,~

f

~

~ o.))~

o..ı.::..~ ~ !l;>.,;.;; .;I>J.Jiı.J~ı.:'_,:.li~-~ o~ .J,l.,p.J<A,:..J! fo~:.U 1 ~~t;.....J$"
~ ı..:'JJ.JI J~ j~).k~I':JJI<.>fi..LojJ ~ OJJJ'C.J._,.!..- ~ .J ~..C!ij, ~
~.)fo...~~ J fo')_,\ ...l~j o JJ$" \5"1 foJJ:JJI ~~.... .ı.iı.ll..;-'1~ ..L!.I ı.:',r...li_,i .J$.~1

,.;;~T !l~_r

o.)fo.J.UJI

~

•s' fo~).,lj.J$" ~ r- jJ~.)t; ~~ ·~ ~ w--ı..:'JJ~

.)...\!).) (_,;; ..

)1.;.;;~ ~r ~ft!\ ..:.ı~ J J./J ı!.ll.;.) ~' ~ .1.

·fo~ ~_,;. _r.oJ~ ı....;.ıJJ4 ~J...UJI J-.PIJ ı....;.ıJJI.J f.J!~

J:.)l;

f> .Y.Jfo'lJI
c.>..Üj~

o~ ~~J4 ·~)~ L.l - ~J~li u~~ "':}} J ~.ı~ ~L..ıi J.;y .1.
.J..l,!...U.jl! ~~'-~ i.>'lJI ~1 ~~ 0~j~_r...) )JI J~ .ÜJ~
c.>...Üj~

~#li.J &::~ ~l:.... ~

J.'<t!' JJ.J-.P .1.

c.>..Ü jl~

~):.;li J ~ .)~~ .ır!~
~):.;li J ~

J) J-.P .1•
..u j4_

<.S"'y~ .;r!JTJJJ-.P .1.

c.>..ll.t.J ..:,J ~
~VT "~ Jl_,; Y •

~.)~li J ~ ~ ~o~ J .)_J-.P .J.
c.>..Ü j~

~.~~li J ~ ~~ ~ <.>l..r...iT JJY"'

.) _,.J. u>.) c.>~ ı.S )i~:.....

.1.

\ L!. : \ L!. •"!)1

J

(

c.>..Üj~

~li ~~.r \\.!. J "!u.~ '-'~ ;.$~ .J~ \ L!. J.) J-.P
c.>..ÜJ~

~):.;li J ~ ~ ~

...\.ti.,p

J)J-.P .1.

c.>...l.lj~

~.Jı:.;li, ~ ~ ~ ;,;)~JJ.J-.P .1.
1

c.>...UJ4

Metinde yanlış olarak: o):JJ 1

.1.

ı.s..Uj~

>

~.)~li J ~ .) 1./.. ~ ı.J"'.J~ 1 J.).J-.P .1.

c.>..UJ4

ADALETNAMELER

101

<.>..ıJj~

~_A.;ı;J 6:: c)~$! c.r.J~l;

J)J-.11 J ,

<.>..Uj~

~):..P l; J ~ c)~ ~ o? J

<.>..ıJj~

~.ıl:.;liJ ~~~ ~_,.!. !J .J)'J ).J..t'..t.

)J-.11 -'.

<.>..ıJj~

~.)~l.iJ ~ Jl.f~ iJ}:-JJJ-.11 -'.
<.>..Ü)~

~):.,.;li J ~

'i ) l.r.S"" ~

($..Ü..t.J OJ~,L r.r~ ($.)~ ~

:

~ J ).J-.11
~

6

..1,

4!.JJI

<.>..Uj~

~li '"='"~ J ~\.!.~ i)l:.... ~ .)~ '"='"~ JJJ-.11 -'.
<.>..Üj~

~.J~.;t;J 6:: ..v·l ~ ~o~JJ.J-.11.1
.
.

<.>..ıJj~

~):.;\i J ~ ~.JJ.

<.>..Uj~

~~lt J ~ ~ı ~

o.)...

J ) .J-.11 -'.

$! \1" J. ) .J-.11 ../.
<.>..Uj~

~ ~~.r.i6:- ~ ~ ı_pı J).J-.11

../,

• <.>..Üj~
. ;..l.!.lj k_ ~ liJ..u J j ~ o):~ .Jıs;

~.J~I.i .J ~\.!.~<S~$! ~~ı J).J-.11
<.>..ÜJ~

<.>...Uj~

~.J~.;li .J ~

Jk.1 $!

~~

J.).J-.11 ..1,

~·.J~liJ ~..l.f J;.J-.11 ../,
<.>..Uj~

<.>...UJ 4

~.J~.;I.i J ~ "":+.> $! ~ J.J.J-.11 -'.
<.>...Uj~

~):.;tt J ~

.J.J.

~

c.r.J"'">J).J-.11 ..1.

../,

"~ ~\i

.J

~ ~.J ~ J

) .J-.11 ../,

<.>..Uj~

~.~ı:.; u., ~ Jç.~ ":.ı.... J;.J'""..I.
<S..U ..J•.J .ı.!.J~ ..v-I J,lAJI.J; ·~Jll

($..\lj~

~.)~liJ ~~~./.ı s:;~~ J.J.J'""..I.

<.>...Uj~

~\.!.~..v- ı "'~fi! };~\.4l1Jl J J J'"" .../,
~.JI.:-; li Jı-~

<.>..Ujl!

.q~li .J ~ ;.J:J:" ~ ~')\.J ).J-.1#..1,

J-s-~ .J

<.>..U)~

~):..Pli.J ~ ~.JJ..~ ~... J.).J..t~..1,

HALİL İNALCIK

102

(,.)..l.l.;_J ~J~ .v-1 iJJ ·~Jıı
(,.)..Ô ;~

(..)..Ll3~

~J~.;liJ ô:!JJS!u~~:..... ~L.TJJJ4' J.

~t.!-4~-:ı- ($~~)~ iJJ JJJ4' J,
~):...;ı.; u~~:...... '-'"''-'-=-""'-'
(,.)..Ô 3~

(,.)..Ll 34

~

...\J

~ ~~:.... iJJJ~

J)J4' ./.

)J~/ ~ı_,>J ~~ ı.)~~ JJ13_,~J)J4' J,

~J~li )J~j" ~'}-'

~~):~\;

(,.)..Ô 3~

~J:..P \i J ~

~..ı.J3~

rti s:; s)_,~.) J )J4' .J.

~J~...;li J aS::! •.v·l ı!.1J.. $! ./':~Jç.J)J4' J,
~..U34

(,.)..UJ4

~~...;ı.; )J~j" ~ı_,ıJ ~ .)_,..,:.~ ~~

J)J4' J,

~..Ll .J.J ~.!.-'~ .v-1 ı!.1!..1S" J~ )~.) •4!_,11
~..ı.l34

~):.;li-' ~

J ))4' J.
(.).u 3~

~...;\i ..,l..T-' ~~.)~ ~J~)JJ.J4' J.
~•.ıJ3t!

~J~t;-' ~~ ~JJ.J_.) JJ_,.~ J.

~J.ı:...;ı; J ~~ ~~} J)J4' J,

l.A.t;

(,.)..ı..l

J4

(.)..U 3~

~J~\;

~):.,.; \j-' ~~ ~ JJ J4' .J.

J

(,.)..Ô j~

~.)~ı;

J

~ .)~l> J ; y

~..Ll3~

~.1~ 1j J ~

J,

~~\jJ ~ <ti;

(,.)..l.l j~

~~l.iJ ~ ))~~ J).J4' J.

..~~lt J ~ Jl;l JJJ4' ../.

J ~..ı.J.J.J .ı.!._,~

(,.)oU 3~

.v'"l ~.iS' iJ.) ~;1 ·~_,ll
(,.)..Ô 3~

i.JJ).J» JJJ4.' .1.

~..Llj~

~):..Pij) ~ ~ JJ~

r. J)_,.~ .1.

~~Ji:..P\i J ~ )~:...... J)J4' ../,

~..Ll 3t!

~):.;li J ·~

o./.

(,.)..Ll 34

(.)..Ll3~

)J!)I t):ll

~ !l;J:""'

~~.;li J ~~s:!)~ i JJ ~;1 JJJ""

../,

(,.)..Ô 3~
J,

~,ı:...; u-' ~ ~~ J;,..., ..~.

ADALETNAMELER

ıog

<.S..u 3~

~ \ y~ J.).J~

<..>..034

~J~.,.;t; J ~ c_.Ji.)) J ).J..d .J,

.J,

<..>..03~

<.S..u34

~_,~li.J ~ J.r!..)l~o}

~Jı:...; li J ~ .)l;J \.!.

<..)..1.13~

--~~\; J ~~,....ı J.).J~
:> ~j'j..,.

~_,ı:.,.; li.) ~! ı)\..ı.)) J).J~ ../,

.

.J

<..>..tl 34

J )~ .J,

--~)~\;.) ~ ı)\A.)) !).)~ JS"'

ı_>..tl j4

<..>..tlj~

~.1~ \i J ~5:! \.Jj.)Jj J .).)~ ..1,

~_,~li J ~~ ı..sitzS"' J.).J~

<..>..03~

~.J~...;liJ ~!ı)~ J).)~

.J,

<..>..034
~_,i:.,.; li J ~s::! ıJIJ rl. J J.J~

.J,

.J,

t.>..UJ4

<..>..tl34

J.; J~ .J.

~_,ı:.,.;li J ~! ~JI

J.).)~ .J

<..>..03~

l>..tl34
--~_,~\; J ~

..j..,aj

~_,~li

J

~ !l.f..~ JJ.J~

.J,

t.>..U .J.} .ı..!.J\~ ı:.ıt:..... ~ t.>_,~ <..>)S:~ JJ!,t;l : J.Jl,lil ·~.JII
~ VT ~..., Jl J.!ı ~1...,

J

•
(.).u 3~

(.).U 34

~}:.;li, ~ ~J.J!\ JJyP ../,

ı.}~:... •:•\i.Js:' J "~~_,.ts::! JJ!,l;\ J

).J..d .J,
~

L,.;\i

-.1"

\.)..Uj~

(.)..tl 3~

~):.;li

~ ~

J

J .)J~

.J,

--~~.;li J ~ j!l ~ J.),r:'

(,)..tl34

~_,~li

J

~ I.A.t. JJ~

.J,

t.>..ı.l34

~.)~.,.;li J ~

.J,

<..>..ı.l j~

(.)..l.l jl!

~_,~...;\; .J -.;.~l.i~ ~..:-~~ .)~0 _,i

~_,~\;

J

~ J!l -Y'" JJJ~

:.. \; J Ô.ı......
d
:.•<"
.,r:~

~ ı

(.)..tl3~

(,)..tl34
~):.;,\i J ~ .)lS"'..ı.; JI..L>- J.)J~ ../,

.J,

<..>..U3~

(.)ooU 3\,

~)~\; J ~ . J.J~ J JJ"" ../,

(..9"0_,i

~..lı:.; li J ~

J .J...lıa-i J .).)~ .J,

HALIL İNALCIK

104

ı..>..Llj~

ı.>..Ll j~

~.)!:~li .J ~ J.l ~ J• J).J4'

~):.;li J ~ .;~

J.

ı..>..Uj~

ı..>J.l j~
.

~.)~\j J ~

J J.J4' J.

~J:~li J ~ SJı c:.ıUaı... J.)J4' J .

J;.... J .).J4' J.

III.
Evail-i Rebi'ilahir 1004/ 4- 14 Aralık 1595, Adaletnaıne.
Manisa Arkeoloji Müzesi, Şeriyye sicilleri. Latin harfleriyle neşri, Ç. Uluçay,
XVII. Asırda Saruhan'da Eşkıyalık, İst. 1~41, s. 163, vesika ı (Foto I.).
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Ej. kit. No. 1970 (Vel.) 2 •
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tahsili sırasında yapılan çeşitli suiistimallerin

angaryaların yasaklanması.
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British Museum, Or. 9503}. Bu yasakname bazı ufak deAişikl>iklerle metnin i verdiAimiz yukarıdaki
namenin aynıdır.
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Sancağına

Semendere'de reayadan ve sair halktan, görevlilerin kanun ve nizama aykırı
olarak aldıkları bid<atların kaldmiması hakkında gönderilmiş bir hükmü te1kid.
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Temmuz 1596, Rumeli'deki sancak
beylerine ve kadılara hüküm
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IX.
1005 evail-i Rebi'ülihir j 1596 Kasım sonları, Adaletname.
Baroekalet Arşioi, Istanbul, Mühimme defteri No. 74• s. 248, oesika 562.
Revan'da

kulların b~vurdukları

suiistimaller.
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VESlKALARIN ANALtTIK MADDE lNDEKSl
Adalet ( .:JI~) gg, ıos, 1o6, ıı6, ıı8, ı38,
142,-hükmü 133, 137.
AdAletnAme ıos, 108, 116, 132.
Adet-i agnam g7, 105.
Ağıl resmi 120.
Ahali-i vilayetten kudretli.\ olanlar gg.
Ahkam-i Şer'iyye 107.
Akça g6, ıo8.
Akın 97·
'Alik (.;;,k) 142).
Altun ıo8, 129, 130, 131.

Çift, bak. çiftlik,- resmi ı os.
Çiftlik 127, I28,- edinme, 126 - 128.
Çoban-beği 142.
Dava satın alanlar 99 - ıoo.
Değirmen - resmi '34·
Defter g6, gg, 107, ıog, ı ı ı, ı 12, ıı8, 141,- i
cedid ı ıs,- emini I ıS.
Der-mahzen etme I 3 ı.
·Der-zencir etme ııı3.
Despot Kanunu g8.
Deştbani ııg, no.
Devir, ı o6, ı ıı, ır2, ıı 3, 122 - 126, 130, ı37.
A.mil (..)..~) ıos, Io6, ııo, "'· ııg, I39·
Dirlik, 107.
Arz (..,i.r) 113, ıı8,- -ihal ı2I, I39·
Divan-i Hümayiim I07.
At - oğlanları gS.
Dönüm akçası (bağdan) 134, '35·
A 'şar ( .;~$'1) g6, ı os-, toplanmasında suiis- Efiaklar g5- 99, -dan istenen hizmetler 97,
timaJier ıos, ıo6, 120- ı2ı, 133 - 136, ı37,
gB, - aralarındaki müslimanlar gS, - pri142, kovan- , ı 34·
mikurları gs-gS, - knezleri gs-gS.
Eflak'tan gelen koyunlar 120.
A'yan-i vilayet ( ~'1 J .:ı~$'1) ıo8.
Ehl-i 'örf { ..;.,.;$' j.o.l ) 120·
Azab-hAne { ..;~ y ;$' ) , bak. köy-odası.
Ekmat g8.
Badihava rüsfunu ı ı o, - ·satılması ı ı o, ııı.
Eminler 105, ıo6.
Bağdad ı4o- 142.
..Emlak ı 13, 123, 125, ı26, 127.
Başmakhk karye zabitleri ıos.
Emr ma'rMve nehy munkar {_,s::....,.;. J ..;,J_,... _,..1)
B.atman 141.
Bedel-i siyaset, bak. siyaset.
I24·
Eşkiya (.~ı), Io7, I2ı, I24·
Bennak 105.
Beylerbeyi 104, ıı8, ı ıg,- divanı ıo7,- esas Evkaf 124, 125.
Floriciler g6, gS.
vazifeleri 124, - tirnar tevcihi ı ı 8.
Geçid hakkı 120.
Beytülmal ( JUI ~~ ) 124.
Gerdek resmi 97, ı35.
Bid'at ıos, ıo6, ıog, 117, 140, ı4ı.
Gönder g6.
Bagdan'dan gelen koyunlar 120.
Gulamiyye ıog.
Boyunduruk resmi ı 34·
Guruş 129, ı 3 ı.
Bölük - halkı 107, ıo8.
Habs ve arz etme gg, 124, ı25, ı2g.
Cebeci ıo7.
Hakim, bak. kadı.
Gelali ı2g.
Harac g6, ıog, -kulları ıog, - cılar 119.
Celeb ııg-ı~ıı, - teftişi ııg.
Harem ıo7.
CerA'im, bak. cerime.
Haramilik ı ı ı.
Cerime ( -.ı:_r. ) g6, g7, ıos, ıo6, 112 - 114, Hasan Padişah (Uzun Hasan) I4ı.
123- 128 ı36, 140·
Haslar ı ı ı 114, ı 24, ı 25, - illizama verilmesi
CinAyet, bak. cerime.
123, 124, 126.
Cürüm, bak. cerime.
Hissa-i Hümayı:ın ''3·
Çavuş 104, ıo7.
Hatt-i Hümayı:ın ı 25.
Hizmet g6- gB, ı I3, 114, ı ıg, u ı.
Çehar-mihe (u~.;~) ı.p.

ll

HALIL l NALCIK
HizmetkAr g6, g8, ııo, ııuı, 127, 128 ,129, ı37·
Hüccet akçası ( ~ r"J ' ..s-'~T ~)
120, 121, 129, 138, 139·
Hufyeten yoktatma ıoo, ıo8, 109.
Hük(lmet 115.
Ittizam ı23.
ll üzerine çıkma, bak. devir.
İmece ı2ı, 136.
İstanbul 119, 120.
İspence

akçası

I

'3·

Mahkeme IOO, 107, I37o 138, nai~ si ''3·
MAlikane 142.
Mazlama ( •~) ıı6.
Menzil-evi 121, 122.
Metrukat, bak. muhallefit.
Mirane ( ~~~) 141.
Miri Mal 130.
Muhzır

ı29.

Muhallelat ı29, ı3o.
Mukata 'a ( ..J.U.. ) ı36.

g6.

Murasele (..ı... ır) 129, ı38, 139.
Muafiyetler ıı9-ı2ı.

Iş - erieri ıo8, ı ı ı.
lşkence ı ı o.

Müşterek

İzbor 98.
Kadılar

g6, 97, gB, 99, ıoo- 104, ıo8, ııo, ııı 117, 119, ı2o ı23• '33ı 137· ı4Q,-lık
ıı6, -mahkemesi ıo5, -ların aldıklan
resimler ı37 - ı39, - suisstimalleri ıoo,
106, 1o8, 1ı3, ı29- 136, toprak- ı12,
vilayet -ı ıı2.
Kaliab ( ~')U) ıo8.
Kan(ln 97, 99, ıog, ııı, 112, 140,- i mukarrer
95, 139, ı4ı, - i kadim 96, 98, ı24, ı42.
Kanunname g6, ıos, ıo6, 129, Sultan Süleyman
- si ıos, mahkemelere vaz'olunan - ıo6.
Kapucu, ıo7.
Kapı-kulu, bak. kullar.
Karavul g6.
Karih ( tJtS'") ı4ı.
Kan öşrü 127, - cürmü 123.
Kirhansaray ı2ı.
Karye imamı ı35.
Kefil yazma ıo5.• ıo6.
Kethudi ıo6, 119.
Kır-hacı 120.
Kısmet 112, ıı~.
Kısas ( ı.J...L.,..; ) ı 24.
Kıştak resmi ııg- 120.
Kızıl ve san bayraklar 107.
Kızılbaş (Safeviler) 141- 142, - a ait Irak'taki
resimler 141.
Knez 95- gB.
Komor, bak. hizmetkir.
Koru - hacı 120.
Koyun 95, ıos, ıı9-12I, -hakcılar 114, 115,
120, -emini 120, İstanbul için bahar - u
119.
K önder, bak. Gönder.
Köy-odası (azab-hane) 132.
Kullar (kul taifesi, Kapı-kulu) 107, ı 14, 115, 119,
121·122, 132.
Küre~e koyma ıo8, 130, 131, 132.
Kürekci 119.
Levendler ı ı ı.
ıı6,

•

ı36- ı37.

Mültezim 129, - e kefil yazma ı29, ı3o.
Nahiye ıı2, ı3o.
Naib ( ..,.Jli ), ıos, 11ı, 112, 113, ı29, ı3o,
tayini ı ı~, - iltizamı ıı6, 129, nahiye--i
ıı2,- mahkemesi 113,-devri 138.
Nal-baha ( 4: J..i) 112, '37·
Nikah gg, - akdi 138, - akçası 138, cebrile-99- ıoo, 107.
Niyabet 112, - mahsulatının satılması ııo, satma ıı3.
Nüzül ı ı9.
0a"lan ve kız çekme ıos.
öşr-i diyet ( .:...ı.lr) 123, ı:z6, 127, ı28.
Pare voyvodalan ııo- 116.
Pazar- yeri ıog.
Pişkeş

ı4ı.

Poklon g6.
Primikurlar 95, g6, 97, g8.
Ratay gS.
Rayic ıo8.
Reaya ( 4~J) ıog, -nın cil:l-yi vatanı ıo7,
-ya zulm ıog, 110, ı ı ı, ı ıs,- sahibi ı 13,
müsliman ve hıristiyan - g8, - nın perikende olması ıo7, ıı4, 126, -eski köylerine
göçürme ı ı4, ı ıs, - ya su taşıttırma ı ·ı4,
-nın yi!itbaşı tayin etmesi ı22,- yı kefile
yazma ı29, - ribahorların esir gibi kullanmalan 130, - çiftlia"i 13ı, -nın sipfthiye
karşı vazifeleri 135- 136, -yı sipahinin
ta 'ziri ı 36, - dan parasız yem ve yiyecek
almag6,g7, ıo5, ıo6, ııo,ııı, 113,122, ı:z3,
ı25 , ı26, 129, 132, 136, 137, 142,- Padişah
himayesinde 95, ıı6, 117, 118, 123, 124,
130, 131, 132, 136, 138, ı42, -ile askeri
arasındaki münaqebetler ı 19 - 12 ı.
Resid akçası 137.
Resm-i 'arus, bak. gerdek resmi.
Resm'ul - istila' ( •lA:...,)II f"'J) 141.
Resm-i kısmet 129, 137- 139·
Ribahar ( JF4J) 130.
Ruk'a ( ..JJ) ıos, ıo6.

BELGELER
Rüşvet ııS, 119, 129.
Sahib-i arz ı 28.
Sadiyye (~.ı..,.,) 141.
Salgun 95, 97, ı21, ı22, ı23, ı26, ı28, 129.
Selamlık (selamiyye) •37·
Serbest 124, ı25, ı 27, - topraklar ı23, 124,
127, ı 2S,- reayası 124, 127.
Serdar ı og.
Sidll ( J!"') ıog, ıı3, ı16, 123, - akçası 1ııo,
129, 138 suret-i - 116, - e kayd 100, 130,
- i mahfüz 1oS, ı32.
Si.pahi gg, 1 ı8, ı35 • ı37, - reayaya tapu ile
arazi vermesi ı 36.
Siyaset 100, ıo5, 1o8, ı3ı, - topr~a tabi ı13,
bedel-i- ı l l , ı 13.
Subaşı 99, ı ı4, ı ı9, beylerbeyi ve sancak beyi
- ları 95, g8, ıo5, ı o6, r2o, ı2ı, ı22,
-salgunları 9!), 97, 12ı-122, ı26, ı28, 129.
Silret ( .:...JJJ) 1<>8.
Sürsat zahire 109.
Tagar ı4ı.

Tahrir
Tapu

95ı ı4o.

ı 36.

Ta'şir,

bak. a'şir.
( J_;.J) ı36.
Teftiş 95, 1o&, ı ı2, 114.
Tereke ııı, 141, -ticareti

Ta 'zir

ı34,

el ile yolunur

- ı34·

Tezkire 118, ı39.
Tirnar ı ı o, ı ı ı, - sahipleri ı ı4, - hasılatJI'II
toplama 125, mUşterek - 136- 137, merd-i

ı45

- 107, - sİpabisi ı35 • ı36, - tevcihi ı ıS,
- tarikiyle ı4ı, niza'lu - 129, Beylerbeyinin verdig-i - ı ıS, ibtida' - ı 112, - da
hisse ıı2 , e rbab-i - ı2S.
Topcu ıo7, ı2ı, 122.
Tuzcu gS.
Ulak 120.
•uıure ( -üJk) ıo 7 .
Uui'lemre itaatsizlik 122.
Ulus 140.
Umum teftişi 129, ı 30.
'Ummal ( JL;- ), bak, 'amil.
Vali-i memleket 105.
Voynuk hizmeti 97·
Voyvodalar 95, gS, 99, 105, ı ro, ııı, ı23, ı24,
ı25, ı4o, asıl- 110, eflak - ı 97, pire ııo-ıı6, - lık ı 12.
Yasag etme 99·
Yaşaltname

1 ıo.

Yı.•a ı 19,

120, -

haracı ııg,

-c

ı ıg.

- arnili

lıg.

Yaylak resmi ı ı9- 120.
Yeniçeriler 107, 120, ı2ı , 122, 126, 128, 132
133, ecnebi ve sa.ptama - 107, - serdarları
1o8, çiftlik kuran - 126, çiftci - 133 • 135,
- matrahaziarı korumaları 120,- börkü 107.
Yiğit-başı

Yoklama

122.
ı 17.

Z~meı ( .;....~_j) ııo, ıı2, ıı8, 128.
Zor ~idleri 99·
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