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XVI. ASRIN İKİNCİ YARISINDA KÜREK CEZASI 
İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Mehmet lp§irli 

Osmanlı Beyliği'nde, başlangıçt~n itibaren askeri . alanda teş
kilatlanmaya büyük önem verilmiş, Orhan Bey zamanında Yaya ve 
Müsellem teşkilatı kurulmuş, Mlİrad ·Hüdavendigar zamariında dev
şirme- usulü benimsenerek Yeniçeri ocağının temeli atılmıştır. Bu 
gelişmeler daha soııraki Osmanlı padişahları zamanında da devam 
etmiştir1 • 

Kara kuvvetlerinde görülen bu teşkilatıanmanın yanında, aynı 
hız ve ölçüde olmamakla birlikte, deniz kuvvetleri ve donanma sa
liasında da gelişmeler kaydedilmiştirz. Orhan Gazi zamanından itiba
ren tedricen gelişmeye başlayan . Osmanlı donanmasmda, Yıldırım 

Bayezıd ve Çelebi Mehmed devirlerinde bir canlanma görülmüştürJ. 

Fatili Sul~an Mehmed devri, Türk denizciliğinde bir atılım devri· 
olmuş, Fatih İstanbul'un fethinden sonra derhal güclü bir donanma
nın inşasim istemiştir. Bu devirde Osmanlı donanınası Ege ve Ka
radeniz'de faal rol oynamağa başlamıştır1 • Doğu siyasetine büyük 

ı Geniş bilgi için bk. Uzunçarşılı, Osmanlı .devleti teşkilatından Kapıkulıı 
Ocalcları, I, Ankara 1943. 

2 Paul Rycaut, The Preseııt State of the Ottonıcın Em;pire, London 1668, 
s. 213-216'da bir yabancı gözlemci olarak bunun değerlendirmesini yapmakta- · 
dır. 

3 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin M erkez ve Bahr·iye TeşkiUi.tı, Ankara 
19•18, s. 389-391. 

4 Türk Kültürü, sayı 117, Deniz Kuvvetleri sayısı, Hazırlayanlar: İsmail 
Kayabalı-Cemender Arslancğlu, Ankara 1972, s. 102. Genel bir değerlendirme 
için· bk. A. Taneri, Osmanl·ı Kara ve Deniz Kuvvetleri, Kuruluş Devri, Ankara 
1981, s. 324-337. . . . 
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önem veren Yavuz Sultan Selim, doğudaki fütuhatını tamamladık
tan sonra donanmanın ve deniz kuvvetlerinin takviyesini istemiş, 
gemi inşasına en elverişli bir yerde tersane yapılması için Piri Meh
med Paşa'ya emir vermiştirG. Kemal Paşa-zade ile olan konuşması, 

Yavuz'un donanınaya verdiği önemi açıkca göstermektedira. -

Türk denizciliğinin altın devri ise şüphesiz Kanuni Sultan Sü
leyman devridir. Karalarda kazanılan parlak zaferler, bu dönemde 
denizlerde de kazanılınağa başlamıştır. Akdeniz'de mutlak hakimiyet 
sağlanmış, bu hakimiyetin devamını temin ve Avrupa'dan gelecek 
tehlikeye karşı Osmanlı deniz gücünü birleştirmek amacıyle 1533 de 
Cezayir Beylerbeyiliği teşkil edilmiş ve bu eyalet, Osmanlı hizmetine 
girerek büyük başarılar sağlayan Barbaros Hayreddin Paşa'ya tev
cih edilmiştir'. 

Akeniz'deki üstünlük ve hakimiyet Hind Okyanusu'nda da sağ
lanmış; Osmanlı donanınası hacım yönünden ve bilhassa teknik açı
dan büyük gelişmeye mazhar olmuştur•. Aynı zamanda, haritacılık 

5 ş. Teklndağ, «Haliç Tersanesinde İnşa edllen İlk Osmanlı Donanınası 
ve CAfer Kapudan'ın arizası», BeZgelerıe T·iLrk Tarihi Derg!$1, C. 2, sayı. 7, 
!stanbul 1968, s. 66. 

6 Lütfi Paşa, «Ve kara ahvali tedarilu nlcc mühim ise, deryA ahvAU an
dan ziyade mühimdlr. Bir gün merhiim Sultan Selim Han, kl seHtttnln akl u 
iz'fuı ve adl ü ihsan ile ekremidlr, ... Kema.ı Paşa-zllde merhuma dlmiş kl, Ter
saneyi 300 aded yapmak isterim, tii. Galata Hisarından I<Qg-ıthane'ye dek ol
mak gerek dlyü buyurmuş. 'Niyetim feth-i Efrencdlr' dJyU buyurdukda mer
Mm Molla dahi, 'Padlşahım siz bir şehirde mukimslz, kl anın veli nl'meti bahr
dır. Bahr emin olmayınca gemi gelmez, gemi gelmeyince İstanbul ma'm\11' ol
maz' dlyU buyurmışlar~ şeklinde- donanmanın önemini ve konuşmayı verir . 
.Asafıı4rııe, Ankara 1977, s. 18. 

7 H. İnalcık, The Ottoman Empire, The Clcusical Age 1$00-1600, London 
1973, s. 105. 

8 Kanuni Sultan Süleyman Devri Osmanlı denlzcllitt konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bk. C.H. Imber, The Admiıti.ttrat1oıı of the Ottoman 
Navy during the reign of Suleyman I, 1520-1566, cambridge 1970, (Basılmamı§ 
doktora tezi); Ş. Turan, cRados'un zabtmdan Malta Muha.sara.sınu, Kanuni 
Armağanı, Ankara 1970, s. 47-117; S. özbaran, cGalata Tersanesinde Gemi Ya
pımcıları, 1529-1530:. Girney-Doğu Avrupa Ara~tırmalar' Derg!$i, sayı 8-9, !s-
tanbul 1980, s. 97-102. ' 
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ve deniz coğrafyacılığı alanlarmda çalışmalar olmuş, mükemmel 
eserler vucuda getirilmiştirı. 

XVI. yüzyılda bu şekilde biiyük bir gelişme kaydeden donan
mamn, özellikle deniz savaşları zamanında, ihtiyacını karşılamak 
için kurekci olarak muazzam· insan gücijne ihtiyaç duyuluyordu. 
Katib Çelebi'nin belirttiğine göre Kanuni'nin 1537 İtalya ve Adri
yatik seferinde memleketin muhtelif yerlerinden toplanmış 30.000 
kürekçinin ve 1574 Halkulvad seferinde ise 48.000 kürekçinin hiz
mette bulunduğu anlaşılmaktadır10• Ayrıca nakliye için kullanılan 
gemilerde de kürekçiye ihtiyaç vardı11• • • 

İmparatorluğun gelişmiş döneminde bu ihtiyaç, avarız vergisi, 
forsa ve birde kürek cezası şeklinde üç kaynaktan karşılanıyordu1:ı. 

1. Avarız vergisi nevinden kürekçi toplanması: Katib Çelebi, 
1501 Midilli seferinin, avarız ve kürekçinin vergi olarak reayaya 
konulmasına sebeb olduğunu ve bunun daha sonra adet olarak her 
yıl alındığını bir rivayet olarak vermekte ise de13, daha önceleri de 
bu verginin mevcud olduğu şüphesizdirH. 

Kürekçi ve azab gibi yardımcı kuvvetlerin temin edilmesi ig.in 
avarız hanesi usulünün kullanıldığı görülmektedir. Deniz seferinde 
devlet, kürekçileri mecburi bir hizmet mükellefiyetine tabi tutarak 
belli ölçüler içerisinde toplamıştır15 • II. Selim'in 975 (1567) tarihli 

9 Piri Reis'ln Kitab-ı Bahriye'si ve Seydi All Reis'in Mir'atiı'l-nıemdlik'i 
bu konuda ~n güzel örneklerdir. 

Kanuni devı·lndeki bu geli§meler a:xıcak bir süre daha devam etrni§, XVII .. 
asırdan itibaren büyük denizcilerin yerini saraydan yeti§llle kaptan-ı deryaların 
alması ve deniz tekniğindeki gell§lllelere ayak uydurulamaması Osmanlı deniz
ciliğinin gerilemesine sebeb olmuştur. 

10 Katib' Çelebi, TuhfetiL'l-kibdr fi esjci.ri'Z-biMr, İstanbul 1329, s. 49 ve 
97. 

ll Osmanlı Bahriyesi'nde kullanılan kürekle yürüyen gemileri, Uzunçar
§ılı, Uçurma, Varna beş çifteleri, Kararnürsel, Aktarma, tl'stüaçık, Çete kayığı, 
Brolik, Celiyye, Çam.Iıca, Kütük, At-kayığı, Kancabaş, Şayka, İ§kampavye, Şah- · 
tur, Çekelve, Kırlangıç, Frikate, Kalite, Pergende, Mavna, Gırab, Kadırga, BS§
tarde olarak sıralamakta ve her biri hakkında izahat vermektedir, Merkez
Bahriye, s. 454-464. 

12 Uzunçarşılı, Merkez-Bahriye, s. 482; C.H. Imber, aynı eser, s. 85. 
13 Katlb Çelebi, aynı eser, s. 22. 
14 Barkan, «Avarız», İslam Ansiklopedisi, II, 16-17. 
15 Barkan, ayııı maa., s. 15-16. 
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Anadolu Beylerbeyisi ve civarındaki sancak beylerine gönderilen fer
manmda her yirmi ~aneden bir kürekçi tayin olunup, kadılar ma~ 
rifeti ile bunun toplanması istenmektedir1 u. P . Rycaut, yirmi haneden 
bir kürekçi alındığını, geriye kalan on dokuz hanenin, bu kürekçinin 
masrafları için 6000 akçe verdiklerini belirtmektedir1 '. 

2. Harbde alman esirlerden kürekçi (forsa) olarak faydala
nılmasıdır. XV ve XVI. asırlarda bütün Akdeniz ülkelerinde bu yol
dan faydalanılmış, bunların kaçmamaları için çok sıkı tedbirler alın
mıştır. Forsalığın son derece zor ve ağır iş olduğunda şüphe yok
tur. Bu hizmete mahkum olmuş yabancı esirlerden bazıları daha son
ra kaleme aldıkları hatıralarında, kendi ülkelerindeki forsa hayatı ile 
mukayeseler yaparak, o .smanh ülkesindeki forsa hayatı hakkında 
farklı bilgiler vermişlerdirlS. 

3. Kürek cezası : Yukarıda belirtilen iki insan gücü kaynağı
nın yanında üçüncü bir kaynak ta çeşitli suçlara mahkum olmuş 
kimselerin (mücrim.lerin) gemilerde kürek çekerek cezalarlDl ifa 
etmeleridir. 

Kürek cezasının ne zaman ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği ko
nusund:ı henüz yeterli bilgilere sahip değiliz1ıı. XVI. asır ortalarmdan 

16 BA. Miihinınıe VII, s. 241 den naklen Uzunçarşılı, Me1·kez-Bahriye, 
s. 515; Barkan, Kıbrıs seferi sırasında her 15 avarız hanesindeıı bir Icürelq;inin 
çıkarılmasının emredildiğini, ayrıca bu kürekçilere ödenmesi gereken para için 
hane ba§ına SO akçe Icürekçi bedeli tahsis edildiğlnl belirtmektedir. 15 hane ile 
20 hane ayrılığının bölge farkından gelmesi muhtemeldir. Barkan, aym mad..~ 
aynı yer. 

17 P. Rycaut, aynı eser, s. 214. 
18 n. Phillppe'e 1557 de takdim edilen ve yazarı belli olmayan bir hatı

ratta (Tiirkiye'niıı Dört Yılı, 1552-1556, Çev. A. Kurutluoğlu, İstanbul, Manuel 
Serrano Y. Sanz tarafmdan 1905 de yayınlanan metinden tercüme edllınl§tir, 
s. 26). kendi gemilerinde bir sene kürek çekmekteuse Türkiye'de dört yıl çek
rneğe razı olduğunu belirttikden sonra, kendi memleketinde (İspanya) bUtUn 
bir yıl çekildiğini, ayrıca kendi memleketlerinde çok az peksirnet verlldiğini, 
Türkiye'de ise doyasıya verildiğini ve daha iyi olduğunu yazmaktadu·. 

Buna mul<abil Baron W. Wratislaw ( Amlar, «16 . . yii.zyıı Osmanlı lmpara
torlıtğıt'ndan Çizgiler» İstanbul 1981, s. 125-127)'de çok l<ötü bir tablo çi.zınekte, 
Türkiye'deki forsa hayatının ağırlığını anlatmaktadır. 

· 19 Kısa olmakla birlikte, bu konuda en ciddi bilgi Urlel Heyd tarafından 
Staclies in Old Ottoman. Cri11ıinaı Law, Yayınlayan: V.L. Menage, Oxford 1973, 
s. 304-307 arasmda verilmiştir. Müeillf, Osmanlı ceza hukukunda suçlulara ve
rilen cezalar arasında sekizinci olarak kürek cezasını incelemektedir. 
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itibaren gittikçe artarak bu yola mıiracaat edildiği, hatta batıda 
kürekle çekilen gemilerin rağbetten düşerek, daha mütekamil ge~ 
milerin yapıldığı dönemlerde, Osmanlı tilkesinde hala kürekle çekiJen 
gemilerin kullamldığı, bu sebeble kürekçiye daha sonraki devirlerde 
de ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır20• 

XVI. asrın ikinci yarısına, özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın 
son yılları ve ll. Selim'in saltanatı devrine ait a) Müb.imme Def~ 
terlerİ21 ve Ru'fıs Defterleri~~ ile b) . Konuyla ilgili bazı müstalril 

. defterlerde~3 kürek cezasına ait pek çok hüküm bulunmaktadır. Bu 
kaynaklardan hareketle, kürek cezasının . mahiyeti ve tatbikatı hak~ 
kında bilgi edinmek mümkündür. 

A. kürekle ilgili hükümterin gönderildiği yetkÜiler : 

Devletin Anadolu ve Rumeli kesiminde kadılara (lraza24 ve eya~ 

20 Kürek cezasının XIX asırda da devam ettiği görülmektedir. BA. Ayni
yat Defteri Nr. 624 ve 625 tamamen kürek cezasına aittir. 22. Zilhicce 1266-
15. Receb. 1271 (29. Eltim. 1850-3. Nisan. 1855) tarihleri arasındaki hüküm
leri ihtiva eden defterin kapağında «Vaz'-ı küreğe da'ir buyuruldı-yı. sii.mi def
teridir» yazılıdır. A:y-nı mahiyette 625 nolu, 12. Muharrem 1274- 2. Şa'ban. 1276 
(2. Eylül. 1357-24. Şubat. 1860) tarihleri arasında kürek cezası ile ilgili lıü
J,ünilari ihtiva eden dcfteria 1-:apağında da benzer bir ifade bulunmaktadır. 

Şüphesiz bu iki defteriıı incelenmesi, bu cezamn XIX. yüzyılda aldığı değişik 
şeldlleri gösterecektir. BA. Hatt-ı Humay1ın ta.snifi içerisinde de bir çok hü~ 
kün:lıer bulunmaktadır. Bk. nr. 24.822 (H. 124.2 tarihli), nr. 24.757 (124.7 tarihli) 
ve 2444.2 A (1245 tarihli) numaralı hükümler örnek olarak zikredilebilir. 

XIX. yüzyılda bu cezanın edebiyatınuza da girdiği Ziya Paşa'nın <<11filyonla 
çalan mesned-i izzette ser-efrii.z Bir kaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir.» 
beytinden anlaşılmaktadır. Ancak bu dönemde cezanın mahiyeti değişmiştir. 

21 Miihinınıe Defterleri'nden IT, m, IV, V, VII, XV nolu defterler burada 
kullanılmıştır. · 

22 KK. Ru'ü.s Defterleri arasında bilhassa 225 nolu detterde bir çok hü
küm bulunmaktadır. 

23 BA. KK 677; ibnülerııin Ta.snifi, Adiiye 3 ve 4. nolu defterler . misal 
olarak verilebilir. KK. 677 nolu defter baştan ve sondan eksik olmakla birlikte 
tamamen kürek cezası ile ilgilidir. Kanuni'nin saltanatı sonlarına ait hüküm
leri ihtiva eden bu defterde İmparatorluğun hemen her bölgesinden getirilmiş 
veya gönderilmiş pek çok kürek mahh"UUllu:nu:n ismi bulunmaktadır. XVI. asır 
ortalarında bu konuda muamelatın cereyan şeklini ve ifade tarzım yansıtabil
mek · için bazı hükümler burada aynen verilmiştir. 

24. Miihinıme VII, hüküm 114.6, Çatalca kadısına hüküm. 
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let kadıları:~), sancakbeyilere:o, beylerbeyilere27, kaptanpa§a
ya28, şehzade lalasınazs, mehayif müfettişlerine30 kürek cezası ile ilgili 
emirler gönderilmektedir. 

Çeşitli suçlardan delayı yakalanan kimselerin cazalarının küreğe 
çevrilmesi doğrudan doğruya veliyYülemre (hükümdara) ait· bir yet
kidir. İslam hukukunda belirtilmeyen ve Osmanlılarda da şimdilik, 
ancak XVI. yüzyıl ortalarında örneklerine rastladığımız kürek ce
zasının31 tesbitini hükümdar adına Divan-ı humayun, daha doğru bir 
ifade ile Divan-ı humayun'da genellikle kadıaskerler yapmaktadır3z. 

Bilindiği gibi ceza hukukunu ilgilendiren hususlarda padişah adına 
yetkili olan kadıaskerler33 cezanın takdirini yapmaktadır3'. Bu tes
bit ve takdir bazan genel hükümler şeklinde olmakta ve belli suç
ları işleyenierin küreğe mahkum olacağı belirtilmektedir'. Bazan da 

25 Miilıhmne VII, hüküm 2555, Bursa kadısma hükUm. 
26 Mühinune VII, hüh-üm 1362, Kastamonu Beyine hUküm. 
27 l'.Iühimme VII, hüküm 2438, Kefe Betlerbettne hUkUm. 
28 Miihimme VTI, hüküm 412, 417, 454, 514, Plyale Paısa'ya h\Litü.m. 
29 MiUıiınme V, hüküm 579. 
30 MiUıfmme VII, hüküm 1510, Yanbolu kadısına ve mehayif müfettiısine 

hUkUm. 

31 bit. U. Heyd, aynı eser, s. 304. 
32 Nejat Göyünç, «Osmanlı Ceza Hukuku lle Liglll belgeler~. Belgelerle 

Titrle Tarihi Dergisi, c. I, sayı: 3, İstanbul 1967, s. 40-42. Bu maltalenin sonun
da verilen örneklerde kadıaskerlerin takdlı· ve arz ettl~l kUrele cezası ile ilgili 
hükümler bulunmaktadır. 

33 Fatili Kanununnamesi (A. özcan ne§rl, Tarih Deı·gisL, sayı: 33, İstan
bul 1982, s. :l6)'de « ... Ve ıser'-i §erlf üzere de'A.vt hükmünü kadıaslcerlerim bu
yuruldusu 11e yazalan şeklinde ifade edllmektedlr. 

S4 cBa-hatt-ı kadiasker; Yenişehir'de Aydm n!m ltlmesneyi Hüdii.virdi 
ndm klmesne yalın yarak ile urup, mecrOh eyledügi sabit olup, müsecceldür' 
d.lyü Tırhala Beyi arz eylediği paye-i serir-i a'lll.ya arz olundukda küre~e ko
nulmak buyuruldu BA. KK. Ru.'U.S 225. 

cBa-hatt-ı kiid.iasker: Kaza-i Evre§e'den Luka nAm zimml.nln elinde bir 
uÇuluk öküz bulunup, alduğı yeri bulmata kiidlr olmayup, tutuıup kUrete ko
nulmak buyurulclı>. KK. Ru'U.S 225. 

«BA-hatt-ı kad.iasker: Kaza-i Ruscuk'dan RamazAn nAm kirnesne İbrahim 
nAm yeniçerinin kasığına ta§ ile urup, mecrOh eyledilti sabit olup, müseccel 
oımatın. töhmet-i sablkası var ise küre~e konulup, eter yotıse te'dib olunup, 
keflle vlrllmek buyurulclı>. KK. Ru'U.S 225. Bu ve buna benzer hüküınler kAdı
askerin takdlrini açıkca göstermektedir. 

35 örnek için bk. Miihimme V, hüküm 506; Mühhnme VII, hilltüm 1383. 
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şahıslar bizzat zikredilerek küreğe konulması kararlaşbrılan suç
lunun gönderilmesi istenmektıadir36• · Bazı hükümlerde işlediği bit 
şuçtan dalayı yakalanan· kimsenin duriunti, işlediği suçu, kadı tara~ 
fından bir <<Suret-i sicil» ile merkeze bildirilmekte ve cezanın. takdiri 
merkeze· (Divan-ı hu:inayuiı'a) bırakilmakta~ır31• 

. Metin kısmında verilen örneklerden, küreğe mahkum olan müc· 
rimierin hangi yollarla ve kjmlerin vasıtasıyle geldiği, eilrakın ne
reye konulduğu, kime teslim edildiği hakkında bilgi edinmek müm
kün olmaktadır. 

--m numarada verilen dö~t kişi, Hav~ss-ı Mahmud PaŞa-kadısının 
suret-i sicili, Kırkkilise Mirlivasının arzı ve !stanbul za'iminin eliyle 
(yediyle) gelmiştir. Ar~ ve sici~ s~etleri keseye konulm~t~38: 

V. nurnarada verilen suçlu, !stanbul kadısı PerviZ ·Efendi'nin 
suret-i arzı, Divan-ı ili - ser-asesanının eliyle gelmiştir. Suret-i arz 
kesesinde muhafaza edilmektedir3 t>. • • • • 

~ ·- ~xr:X. nun~.arada verilen mücrim, :Oavud Paşa niaılke~esi naibi
nin: suret-i siclll ile gelmiş ve Galata Emini Ahmed Çelebi'ye tesliİn 
edilı:piştir-ıo. 

. Buradan da anlaşıldığı üzere küreğe konulacak kimseler bazı 
hukükı yollardan geçtikden sonra durumu belli olmaktadır. 

B. Kürek cezasının hangi suçlulara verildiği hususunun da fer
manlardan tesbiti p:ıümkün olmaktadır. Mesela 7 Zilhicce 966 (10 
Eylül. 1559) tarihli Ağriboz sancağı kadılarına gönderilen bir fer
manda şu hususlara ·temas edilmektedir : Şer'an cürm-i ·galizi sabit 
olup, siyasete müştehak olanların dışınd~ mücr_imleriri defter 
edilip, sicil sur~tleriyle birlikte Anabolu kaptanının adamına teslim. 
eQ.İlı1l~si ve. onUP-ı:J.ı;ı. b~ kJşileri küreğe koyması; ancak bu bahane ile 
kendi _hallerinde olanlara zarar verilmekten ve ehl-i fesadı himaye
den kaçınılması; kadıların kendi kazal_arında olan mücrimleri, sabit 
olan suçlarıyle defter edip, birer· suretini İstanbul'a göndermeleri 
istenmektedir. 

36 Bk. Mühimme m, hüküm 168, 467; Mühimme vn, hüküm 514. 
37 Miihim-nie V, hükühı 972; ·Mühi-niine VII, ··büküm 13_83. 
38 KK. 677, s. 7, metin nr. m. 
39 KK. 677, s. 8; metin nr. V. 
40 KK. 677, s. 22; metin nr. XIX. · . . -.. ... -

Tari1~ En8titii.sü Dergi8i - F. 14 
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Siyasete .müstahak olanlarm küreğe konulmaması sık sık teki~ 
edilmişt:i.r1• Ayrıca _kürek cezasına çaptınlacakların pir ve malül 
kimseler olmaması•~; suçlulardan fukara hakkı alındıktan sonra, 
?arar-ı am ise Qnların küreğe konulması istenmektedir•' . Hükümlerde 
önemle üzerinde durulan bir diğer husus ise iyice araştırılmadan ve 
suçu tesbit edi~eden kimsenin küreğe konulmaması ferman olun
maktadırH. 

KK. 677 numaralı Defterden seçilerek metinde verilen hüküm
lerdeki suçlarm çeşidi ve dağılışı 

Suçun çe§idi 

Hırsızlık: 

Çeşitli eşya, mal, hayvan 
ve para çalınması 

Hırsıza yoldaşlık, şeriklik; 

Hüküm numarası 

ill/ 5; IV /1, XI/1, 2, 3, 5, 10, ·11, 13, 14, 

17, 21;}0IT/8,>DDl/ 1; JrV/3, 4; )[Vlj l; 
XXI/1, 2, 3, 4; XVII/ 5, 10, 11, 12, 14; 
~/3, 4,5,6,7; ~/2;~/ 

1, 2, 6, 7; XXXIX/ 2; XL/1, 3, 5, 6; 
XLI/ 3, 4, 6, 7, 9; XLTI/ 2, 3, 4, 6, 12, 19, 
20, 22, 24, 25, 27; XLID/1, 2; XLIV 1 
20; XLV/ 5, 6, 14; XLVI/ 2, 3; XLVTI/ 
1, 2; XLIX/6; L/4, 24, 25, 26. 

XTI/ 1, 3; XXXVID; XLII/ lO, XLID/ 7; 

Hırsızlıkla itham; 
kesicilik 

Yan XLV/1; XLVID/ 1,2; L/2. 

Kumarbazlık 

Köle soymak 

XLII 11, 15; XLIV /8, 9, 12. 
XI/6,7,8, 9, 12;~VI/5; XXVTI/8, 9; 
XXXIX/ 1; XLII/ 5; XLV / 2, 7, 10, 11; 
L/ 20, 21. 

XLI/2; XLII/ 1; XL V / 9. 
XTI/5, 6. 

4ı Mühimme V, hüküm 506; Mühimme VII, hüküm 1383. 
42 Mühimme VII, hüküm 2682. 
43 Mühimme XV, hüküm 221. 
44 Mülıimme VII, hüküm 2324. 



KÜREK CEZASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 2ll 

Dini mahiyette suçlar : 

Mülhidlik, Kelime-i küfür XV / 1; XVTI/ 1, 2, 3; XXV / 1, 2; XXVJlJ 
söyleme, Hapisten kafir 15; XL/2. 
kaçırma, müezzine sövme. 

içki ve sarhoşluk 

Adam öldürme, yaralama, 
katle yaı;dım ve yoldaşlık, 
cariye dövme arnden katil. 

Y aramazlık, ev basma, 
yola inme, fesadlık, hara
ınilik, zulum vs. 

Fuhşiyyat : Livata, Şena
at, ıdla.I, erkeğe veya kıza 
güç etme, ırza tecavüz, na
mahreme tutunma vs. 

· Siyası nitelikteki suçlar : 
Ruk'a sunma, berat çalma, 
:ıahte bı;ılge yazma, mü
zevviı·lik, ulak döğme, zin
'iandan esir kaçırma vs. 

Kalpazanlık : 

XTI/7; XXII/1, 8; XXIII/1, 2; XXIV /1, 
2, 3; XVTI/13; XXX.; XXXI; XL V /8. 

ill/2, 3, 4; VI/1; Xll/2; XV /1; XIX/1; 
XXVII/4, 6,. 7; XXXll/2; XXXIII/1; 
XX:XV/5; XLIV/1, 2, 3, 4, 5, 6; XLV/ 
12, 16; XLVI/4; XLIX/4, 5. 

IT/1; XI/19, 20, 23; XII/9, 10, 11; 
XXVI/2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 1p; XXVII/ 
1, 2, 3; JCKVill/1, 2, 3; }0()01/1; 
XXXIV /1, 3; XXXV /3; XXXVIT/1, 2, 
3; XLI/1; XLII/7, 9, 8, 13, 14, 16, 17, 
18, 21; XLIII/8, 9; XLIV / 7, 10, 11, 115, 
16, 17, 18, XLV/3, 4, 18 ; XLVI/1, 3,6.; 
XLIX/2, 3; L/6, 9, 14, ·18, 19, 22, 23. 

IX/1, 2; X/1; XI/4, 18; XV/2, 6; 
}D(VI/1,4,7, 10,11; )[X)(D[/2; iUL/4; 
2GLI/5;~/23,26;XLDI/3,4;XLIV/ 
].3; XL V / 12, 13; XL Vl/ 7 ; L/3. 

IV /1; VII/1, 2; XI/2; Xll/ 4; XXIX/1, 
2, 3, 5, 6; XXXV/4; XL/8; XLDI/6; 
XLIV/9; L/1, 8,10,11. 

XVIII/1, 2, 3. ; L/15, 16, 17. 

Dil (Casus) olarak yaka- XX/1, 2; X:XXVI/1, 2, 3. 
!anma 
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C. Hükümlerde, genellikle suçlularm küreğe konulmak üzere. İs.
tanbul'a gönderilm~si, ançak güvenilir k~mselerin su~luya refakaf 
etmesi, 'böylece kaçmasının önlenmesi sıkı tenbih edilmektedir'ş. · 

Bazan ise, kürege mahkum edilen kimsenin !stanbul'a gelmeden 
doğrudan doğr~ya, ihtiyac olan yerlere gÖnderilmesi istenmektedir. 
Mesela, 12 Safer 975 (18 Ağustos 1567) tarihli Van Beğlerbeğine 
gönderilen hüküinde, Keçek ( ?) Hüseyin nam i yle maruf kimsenin 
reayaya zulmettiği bildirilmekte_ ve yarar adamlarla Ro~os'a g<?n
derilmesi, .orada küreğe ko:t:ıulduktan sonra, ilgililere teslim edUdi
ğine dair, temessükün· merkeze gönderilmesi istenmektedir••. 

Bazı hükümlerden anlaşıldığma göre, ·küi'ekçiye ihtiyacı olan 
görevliler, merkeze durumlarını arzederek kürekçi istemekte, Divan-ı 
humayun .da gönderdiği hükümlerde, ih~yaç sahibierine kürekçi 
gönderilmesini emretmektedir. · 

. . -
2 CumadelUla 973 (25. Kasım 1565) tarihli, Aydın Beyine gön-

derilen bükümde Sığla beyi· Hızır'm adam gönderip, gemilerine kü
rekçi olarak mü,crimlerden verilmesini rica ettiğıni, ağır cürmü se
bebiyle idama mahkum olanlarm dışındaki mücrimlerin verilmesi ve 
neden mahkum oldukları hakkında sicil suretlerinin düzenlenerek 
merkeze gönderilmesi ferman edilmiştir':. 

D. Serbest bırakılma (Itlak edilme) : Kürek cezasına ma.hkum 
olanların suçıarmın nev'ine göre bir süre sonra serbest bırakıldıkları 
görülmektedir. · 

Cumadelula 975 (Kasım 1567) tarihİi, . Piyale Paşa'ya hüküm
de10 istanbul'da su nazırı olan Hasan, bazı haram-zadelere zahire ve 
azık veren Zekeriyya· Burgazı ve diğer köylerde isimleri belli zimmi
lerin küreğe konulması emredildiğini, bu zimmilerin, te'dib için bir 

45 Miihimme m, hüldl~ _168, 472, 128J .. 
Mükimme IV, hüküm 978; Miikimme V, hüküm 572, 972; Mükbn.me 

vn, hüküm 64, 330, 514, ıs93, 2555. 
46 Mülıimnıe vn, hüküm 85; Mülıimme m, ~ükUm 708. . 
47 Mühirnnıe V, hüküm 579, bu hükmün bir sureti Lala Ca'fer Bey'e Sa

ruhan sancağına gönderilmiştir. 

48 Aynı d~ for~alar (~b eslrlerl) -iç1n de söz konusudur. Genellikle 
atır ve yorucu kürek hizmetinden sonra serbest bırakılmaktadırlar. Bk. yuka-
rıdaki hatırat kitabları. · ·· · ·. · - ' · · 

49 ll!ülıimme vn. hiiküm 417. 
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sure küreğe konulması, ancak bir. süre kalriıası deftere kay::'ledilerek 
böylece kürekte unutulmaması söylenmcktedir50 • 

. . .. .. 
Metinde sonradan. serbest bırakıldığı (ıtlak edildiği) belirtilen 

Kürek mahkumlar~ SJiçlan ve kürekte _kaldıkları süre 

Nr İsmi Suçu 

ı Cemşid Tezvir ve sahtekarlık 
2 Hasan Arab ~ankesicl - ~ .·· 
3 Ya'kub b. Abdullah Hırsıziık 
-ı F.erruh b : Abdullah Gidilik 
.5 Muslı b. Ahmed · Y:aı:amazlık, sahtekarlık 
6. Kasım 
7 RüstEb:n- b. Yusuf 
8 Subhan-virdi b. 

Yusuf 
9 Safa b. Dede 

10 Kara Memi b. 
Abdullah 

ll Radol 
12 Bali v. İsmail 
13 Yahya v. ~i Ali 

Evine na-mahrem alma 
Ş"akavet 

a: 

5 

Yankesicilik 

Hırsızlık 

Şakavet 

« 

·14 Hüseyin v. Abdullah « 

15 Mustafa b. İbrahim Katı ile itharn 
16 Ap'di ~m~ Mal buiİnaİı:(?) 
17 Hüseyin b: AU 
18 Muzaffer b. Receb 
19 Manko (?) 

-Müzevvirlik -
yaramaz kişi olması 
Kalpazanlık ·- · 

Kürek süresi 

15.N.970.- 6.B;974 arası 
8.L.9ı7o - 26'.:8:978 ·ır 
4.ZaJJ70- 2İ.N.974 « 

16.8.971- 7 .. B.974 « 
Cl. - 23.B.974 a: 

Cl. - 1.B.974 (( 
2.N.9JO- 23.B.974 « 

« « . 

« « « 
2.N.970 - 21.B.974 « 

28.N .971 - 24.B.973 « 
l.N.972 - 24.B.973 « 

({ 

« 

• « 

Cl. 

« 
« 

l.N.972- ·8.B.974 « 

972- 13.N.974 . << 

« - 3·.N.974 « 
• a - 13.N.973 o: 

« - 2.R.975 « 

50 Itlak_ ile ilgili eliger hükiİrnier İçin blc. Mühimme IV, hüküm 1676, 1934; 
Mfll~inı~e vn. 4~~- 536; Mii.Mmme xv, hüküro)982~ · · 

Not.: Burada verilen birinci tarih·göİıderildiii tarihdir. Bu tarihle kürege 
· "konulma·sı ara'sıİlda bir süre geçı.niş olması -muhtemeldir. 
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E. Mühimme Defterlerindeki hükümlerde ve bilhassa metinde. 
verilen örneklerde, etrafm . sorumluluğu ve kefalet hususu üzerinde 
önemle durulmaktadır. 

4. Safer 975 (10. Ağustos 1567) tarihli, Adalar kadısqıa gön
derilen hükümde, devrişilen acemioğlanların Mirali, Marmara ve di
ğer adalara kaçtığı bildirilmekte, bu adalardan oğlanların toplan
lanması,· vermemekte ısrar edenlerin küreğe konulmak üzere isim
lerinin yazılıp gönderilmesi istenmektediru. 

Florine'de mehayif teftişine memur olan kadılara ve İskender 
Çavuş'a gönderilen 8 Rebiülahir 975 (12. Ekim. 1567) tarihli hü
kümde Evrenosoğlu Derviş'in şer'a itaat etmediği ve daima saklan
dığı bildirilmekte, akrabası tarafından bulunarak, küreğe konulmak 
üzere merkeze gönderilmesi istenmektedir. 

Metinde verilen XIV / 1, XV / 1, 2, XXXII/ 1 nolu hükümlerde suç
lanan kimselerin kefili olmadığından küreğe gönderildiği, XV / 5 nolu 
bükümde ise, suçlu kaybolduğundan kefilinin küreğe gönderildiği 
belirtilmektedir. 

Kürek Cezasıyle !lgili Hükümler* 

I 

An Yedi İskender Beğ, an çavuşanı dergah-ı ali, fi 3 Şa'ban 
sene 970 

1-Behram : Mezbf.ır rikab-ı humaylına ruk'a sunduğı ecilden kü
reğe buyuruldı. (Tezkiresi cera'im kisesinde mahffızdur, okun
ması 13.zım oldukda görüle). 
Hatt-ı şerif ile bııyurulmuşdur. 

51 Mül"mnıe vn, hüküm 45. 

• Başbakanlık Arşivi, Kanıp Kepecl Tasnlfi 677 nwnaralı defterden alın
mıştır. Defter baştan ve solldan eksiktlr. Kanuni'nin saltanatı sonlarına aıt 
ltayıtları ihtiva eden defterin alt ve üst köşeleri tamamen çUrUmüş olup, me
tinde bu kısımlar (ç) şeklinde gösterllın.lştır. 

Burada, elli müstakil birim içerisinde 326 şahsa alt hükümler verllm.i§tlr. 
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II 

An yedi kethüda-yı asesan, fi 4 Şaban sene 971. 
ı-Hasan, nev-müslim (Kafirken namı Kosta imiş) : .Padişah-ı 

a.J.em-penah hazretleri Çatalca'da iken Haraccı köyünde ev ba
sılup, mezbfır dahi tutulup, amma Müsliman ·olmağm gelüp kü
reğe buyuruldı. 

2- .ı.ç.L} : Mezkfır kafir Holomic ( t}> ) 'de çıkan kafir 

gemilerinden olup, liva-yı Mora'da altı binden bir eksik timara 
mutasarrıf olan Alagöz nam sipahi mezkfır kafiri tutup, 
degah-ı mu'allaya getürmeğin küreğe buyuruldı. Fi 17 Şa'ban 
sene 970. 

Teslim be-Ahmed Çelebi, der-Divan..-ı ali, emin-i Galata 

m 

An yedi za'im-i malırtısa-i İstanbul, ber-muceb-i arz-ı (ç) mir
liva-i Kırkkilise ve suret-i sicill-i Mevlana Siyami (ç) Kadi
yı Havass-ı Mahmud Paşa. Amed ft 25 Şa'ban sene 970. 
Suret-i sicili ve arzı lcisede mahfuzdıır. 

1-Murad veled-i Tanrı-virmiş : Sal b ~-
2 -Ahmed b. Mehmed Hali ya Babaeskisi'ne tabi' Söğütlü-dere 
3-Ramazan b. Mehmed kurbmda vakı' olan makrol Mahmud'un 
4- Yusuf b. Abdullah alıvali tefahhus olundukda Kırkkilise'ye 

tabi' Hasköy kurbunda Malırusa-i · İstanbul'da Edirne'ye gi
den yolculardan mezbfır Murad üç nefer yoldaşı ile tutulup, 
su'al olundukda mezbfır Murad, maktUl olan Mahmfıd'ı su 
yanında otururken başına değnek ile urup, «Ben kati eyledim» . 
diyü i'tiraf itdükde salb olunup, birisi gaybet idtip, ikisi küreğe 

· gönderHdL 
5-Yorgi veled-i Nikola : Mezbfı.rUii dahi elinde bir heğbe esbab 

bulunup, «Bende emanet kodılar» diyü cevab virdükde, mezbfır 
sabıka adam kati idüp, siyaset olunan Yorgi nam zlınminin yol
daşı olup, ber-muceb-i arz-ı mir-i meı;bfır ve sfıret-i sicil-i Mev-

: . 
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lana-yı mezbfir kayd-bend ile der-i devlete geldükde küreğe_ 
buyuruldı. Fi't.-tarihi'l-mezbur. 

IV 

..A.J?. yedi za'im-~ :m,ahrfısa-i lstanb~, ber:~:lı.ceb-i suret-i si
cili-i Mehmed b. Receb, na'ib-i kazi-yı İstanbul, fi evabiri 

. Ş~'b~ sene 970. · 

ı - Karagöz : Mezbfı.i::. Karagöz, Ali b. Kema.I nam kimesnenin fe
racesin serika eylediğin ve bundan akdem nice def'a. fi'l-i 
şeni'de ·bulupup, şehrden sürüidi diyü şehadet itdükleri içün 
sicill geltip küreğe buYtıruldı. . . .· . 
Suret-i sicili kisede mahfuzdur . 

• - • • ... • o • . . 

V 

An yedi ser-asesan, der Divan-ı all, Fi 3 Ramazan sene 970. 
ı-:- Rüs~em b. ~as~ : An kB:Zai Ladik, tabi'-i li va-i Am~sya, der 

karye~i Arslan Çayirı. 

Ne.fs-i ,Amasya'dan Hasan Ağa vakfı eviadına meşrut ol'\.lp, bi'l
fi'l mütevelllsi olan. İnayetullab, ~le ben eviadının diyü telhis 
da'va eylemeğin, İstanbul kadısı huzurunda telb!si zah~r oldu-
ğu ecil.den küreğe b~yuruldı. · · · · 

-
Suret-i arzı kisede mahff!,zdur. 

Ber-mfıceb-i..sfiret-i arz-ı Mevlana. Perviz Efendi, Kadi-i mah
rüsa-i İstanbul. Suret-i arz budur: Dergah-ı mu~arıa çavuşlarından 
Beşir nam ·kullariyle İniiyetullah b. Ali ve . Rüstem b. Kasım nam 
kim~neler i1·sal olunup) «Md-beynlerinde olan da'vaları görii.lüp tef
tiş olunsıı?ı» fliyü. .ferrn4Jı olunmç.ığın) mezbUrların lıUS'Usları teftiş 
olundukda) merküm İnayetulldh mazlum olııp ve mesfur Rüst~ it
düği· da/vdda ktizib ·olup) şerir. ve şakı .olup) MüSliriıanlar mezbUrun 
§Ewrinden· ve şakiivetinden· daima mü.tecezzi olduğı udul-i Müslimin
den·ve sık{it-ı-muvahhidinden cemm-i·gajir ve timm-ıkesir haberi ile 
bıı da~ileri yanır.ıdtJ, tamam· mer:teb.e · zdhir. ve: mütebeyyen~ olJJ-fJ. vila-
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yetden mezburı sürüp, şerrinden_ Miitslirnô:riZarı ~ ha:ıÔ4 eylemek ·ıazım 
görüldüği ecilden, . miıslimanların talebi ile vakı( halı .. atebe-i -ulya
larına arz olunilı» diyii .. . 

VI 
Ber-muceb-i arz-ı Mevlana Muhyiddin, Kazi-ı Anduğı, . an- (çJ 
esesan. Amed fi onbeş B.aınazan, sene 970. 
Arz kisede mahfilzdur. 

ı- Seyyid Ahmed b. Kutlu Beg; der · karye-i Ulu-viran, tabi'-i 
kaza-i Anduğı. Mezbtı.r Seyyid Ahmed, merhfun Sultan Baye
zıd'ın yevmlisi olup, ol muharebede ·asker-i !s~amiye'den iki 
nefer kirnesne kati eylediğine her meclisde eşhasa şeca'atm ·ve 
mehabetin arz idüp ve fukara şirretinden ve şekavetinden aciz 
ve mütehayyir olup, muttasıl alet-i harble gezüp, · fukaranun 
avratına ve ağlaruna el uzadup, na-meşrU' evza'-ı garibe ve 
etvar-ı acibe kullanup, da'ima fukaranun ırzıfu payma.l . eyle
mekden hali olmaduğm mevlana-yı mezbfır arz itmeğin küreğe 
buyuruldı. 

VII 
Ber-mfıceb-i tezkire-i re'ıs- efendi. Amed fi onbeş Ramazan 
sene 970. 

Tezkire kwede mahfUzdur. 
1-Cemşid. : Mezkfır Cemşic'!- s~bıka re'is olan Mehmed Çelebi'nin 

.. hi~etkarlarındaJ?. olup, Şam'da· hlı: yeniçeri gedüğine virildi 
qiyü. buyı.ırulmağmi kayı;l qefterine kendü hattıyle kayd itme
ğin küreğe buyuruldı. Fi tarihl mezbfı.r. . 
ltlak buyuruldı, Fi 6 Receb 97 4. 

2 - Mehmed Çelebi, an katil:ianı defteT-i vilayet : Meikfı.r Cem-
. şid'in .. ol .vechile telhisine bile mu~in. ve mübaşir. olmağ1,~ kü- · 
reğe buYurlll dı. Fi ta~ihi mezbfır. . . . . - . 

··- - .. ·' .. ·. ·'VIII -~ ... . . 

;:. · De~~er o!durki Golp.s'da,. Derv.tş ·nam re'isin buyday. gemisinde 
bulunup, mezbfır Derviş salb olunup, sa'ir yoldaşları.p.ı l;ıaliya 
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Midillü beyi olan Silih Paşa oğlı Mehmed Beg'e küreğe virildi 
Ber-muceb-i defter-i mir-i mezbfır. Amed fi 15 Ramazan 
sene 970. 

Defter 7cisede mahfuzdur. 

1-Yüsuf b. Hasan, Karadenüzlü 
2-Mahmud b. Şehsuvar, Karadenizlü 
3- (ç) 
4 -Mustafa b. Mehmed, Karadenizlü 
5- [MO.] sa b. Veli, Karadenizlü 
6-Haydar b. Yüsuf, Karadenizlü 
7 - Hüseyin b. Süleyman, Selaniklü 
8-Mehmed b. Bila.I 
9-Hızır b. ny~ Karadenizlü 

10-Nikola "/'.J.l , an Midillü 
ll-Hasan b. Ahmed, Karadenizlü 
12-Mehmed b. Derviş, İzmirlü 
13 -Mustafa b. Aziz, Karadenizlü 
14-Ramazan b. Halil, Karadenizlü, Gaybet eyledi. 
15-Hasan b. Süleyman, Karadenizlü. Mütooefta şüd 
16-Mustafa b. Abdullah, Seferibisar lı. Müte-veffa şüd. 

IX 

Ber-muceb-i sfıret-i sicill-i Mehmed b. Receb, en-na'ib, Mev
lana Perviz Efendi, kazi-ı malırusa-i İstanbul, an-yedi za'im-i 
malırUsa-i mezbfıre. Amed yigirmi bir Ramazan sene 970. 

1-Süleyman b. Mehmed, Remmal 

2- Özbek b. Tanataş ( ~l:k ) , Tatar 

<!Mezbfır Remma.I mezkiır Tatar'ı, dükk8.nı, önünden geçerken, 
hişa kendüsüne livata itdürmek kasdına içerü çağırup, fi'l-i 
kabili üzerinde gördük» diyü müsliminlardan İbrahim b. Yüsuf 
ve Hacı b. Bill ve Mehmed b. Abdull3.h ve N aslıh b. Abdullah 
nam kimeaneler şehadet itdükleri eeliden sicil olunup küreğe 
[buyuruldı]. ı 
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X 

An-yedi ser-asesan. Fi 13 Şevval sene 970. 
1-Mehmed b. Salih b. Şems(?), Yahya Paşa hamamcısı: Mezbiir 

şehr oğlanlarm yanına düşürüp, hamamda gül donanınası ey
leyüp saz çaldırup gice ile basılup küreğe buyuruldı. 

XI 

Ber-mftceb-i defter-i za'im.-i malırUsa-i İstanbul, an yedi (boş) . 
.ı\pıed fi onsekiz Şevvaı sene 970. Der-Keştı-yi Midillü dade-end. 

ı - Mebmed b. Seydi, suhte : MezkUr yağmurluk serilm itmeğin 
küreğe buyuruldı . . 

2-Mehmed b. Mahmud ·= Mezkur Kasım-Paşalı olup, hırsuz ve 
kemendci olduğı ecilde~ küreğe buyuruldı. 

3 - Yakftt Arab : Mezkfır hırsuz olup, müseccel olduğı ecilden kü
reğe buyuruldı. · 

Itliik buyuruldı. 

4-Tatar Hasan : Mezkfır bir kimesnenün cariyesin idlal itdüği 
müseccel olup Küreğe buyuruldı. 

5 _:_ RasfıJ b. Mustafa : Mezkftr bir Yahudi'nin esbabm ve akçesin 
ser~ka itdüği müseccel olup, küreğe buyuruldı. 

6 - Hasan Arab : Mezkur yankesici olduğı acilden küreğe buyu
ruldı. · 

Itlak buyunr,ldı. Fi 26 Receb sene 978. 

7- Muslı Boyacı : Mezkur yankesici olduğı acilden küreğe buyu
ruldı. 

8 - Ali b. Hasan, Acem : Yankesici olduğı acilden küreğe buyu-
ruldı. . r 

9 -Ali Senger ci; Yankesici olduğı acilden küreğe buyruldı. 
10-Halil b. Abdullah : Mezkftr, Arpa emininin esbabın serika idüp, 

m~eccel olduğı ecilden küreğe buyuruldı. 

U- Fün~ni b. Abdullah : MezkO.r es bab serika idüp, müseccel ol
dukda küreğe buyuruldı. Itlak şüd. 
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12- ı.r ;l. ~· Ali : Mezkfır, müslimanları dolandırup, akçesin v~ 
altunlarm aldığı müseccel. oldukda küreğe buyuruldı. 

13 - Ca'fer b. Ali : Mezkfır hırsuz ve yankesüci olduğı ecilden küreğe 
biıyuruldı. 

14 :..__Derviş b. Murad : Mezkfu- bir kirnesnenin altunun serika idüp, 
müseccel oidukda ~üreğe buyuruldı. 

15- Oruc b. Hüseyin Mezkfırlar Kızıl-Ağaç'dan gelüp 
16 -!stayon veled-i Dimitri : emirl~ küreğe buyuruldı. .. 

Suret-i sicill-i n.a'ib-i_ kadi-yı Istanbul kisededir. 
17-Manol veled-i · Kosta : Mezkfır sanduk avadup sermaye ·akç~-

sin serika itdügi ecilden küreğe buyuruldı. · 
18-Nikola veled-i Sefer : ~ezkiir na-mahrem dutulup müseccel 

· oldukda küreğe buyuruldı. 
19- Ralıman b. Hamza : Mezktlr içün levend di yü Salih Bey oğlı 

gönderüp küreğe buyuruldı: 
20- Seydi b. Mehmed : Mezkfır içün yola iner di yü Kütahya'dan 

Şehzade Sultan Selim hazretleri gönderüp küreğe buyuruldı. 
21- ı.,;:-J zjm.mi: Mezkiir oj.~ (Gebze ?)'den gelüp hırsuzlığı 

za.hir olmağın müşaruıı ileyhin gemisine buyuruldı. 

22 - Şah Mehmed b. Mlisa : Mezkur öteyakadan müzevvirdür diyü 
arz olunup küreğe buyuruldı. 

23 -!st~med veled-i Lazar : «Mezbur haslarda köy basdı» diyü 
emirle küreğe buyuruldı. 

XII 

Ber-muceb-i defter-i Mev.lana Ptri b. Muharrem ve Sekban Ali 
. Beg, el-müfettişan 'be-kaza-i Haslar. Fi on sekiz Şevval sene 

970. 
1-Yorgi veled-i Dimo, an liva-i Mora : Mukaddema hırsuzlar yol

daşı olduğı sicili olunmışdur. «Ehl-i karye tezallüm idüp, kat'a 
ıtlak olunmania5in taleb iderler» diyü arz olundukda küreğe 
buyuruldı. · 

2-tstefali ( Jli:.-1 ) Yani veled-i Dimo: Karye-i ·Yarık-Burgaz'

da katı olunan Murad Beg'in katiileri yoldaşmuz ve şerikimiz»-
)o 

dimeğin küreğe buyuruldı. . · . 
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3 - Mihal veled-i Martin,. keth~da-i Burgaz,. an-karye-i Mihal : Mez:. 
kfu: _içün karye-i· m;ezbfrr~den Murad Ağ~- ve sa'ir Yeniçeriler 
hı,rs~.lar. ge~üp-gidüp yatag olmışdur, da'ima ceii+'iyetler.i ~ez
kfrr kethüdanın_~vinde olur_. amın! ·a§ika.r.e şehadet eylemeğe 
havf iderüz, levendler evlerimizi basarlar ve ihrak iderler. Bi
zim size haber virdiğim.izi -kimesne duymasun didikleri ecUden 
arz olunup, küreğe buyuruldı. -

~-Kethüda-i karye-j Ayayorgi : Mezkftr ehl-i telhis ye tezvir idü
ği şuht:ı.d (ç) sabit olup, sicill olduğından . gayrı ma~iye-i İs
tanbul'da mahk~me-i şerifeqe J:idmet iden muhzırlarda~ Oruç 
nam ~uhzır «.Yoluma gelüp bir ·ferac_em aldılar» diyü da'va 
idüp kendü ıkrariyle· sicili oluİı.ınışdur ve hem 12 altun ve iki 
şahi ve bir gümüş yüzük alduğı sabit olmışdur-. 

. Hali ya · da.'vacıları zuhf:ı.r. itmeği_n ·~·ç) konuldı. . 

5-Dimitri veled-i Demürci, an karye-i.Eskic('( ~ı ) · .. 
6-Panaya veled-i Apostol : Mezkllrlar iki abd-i abık tutup soyup, 

cemi' esbabın ve cemi' harçlıkların aldıkları sicil olmağın kü
reğe b~yuı:uldı. . . 

7-Yörgi veled-i Yani, an karye-i ..;1).,.-J-' .: Kendü karyelerinden 
İstefan ( ?) dirlerlliiiŞ. b.ir kafirf sarhoş darb idüp, öldürdüği 
kendü ıkrarı ile hüccet olunmışdur. Aıat-ı harb ile kati itmediği 
içün kısas olunmayup. küreğe gönderilçli. . · 

8-İskender b. Abdullah : Mezkf:ı.r kaza-i Alıyalı'dan Mehmed Çe-
. lebi ıiani kadi'nin atikı olup, Kağıd~hane'den, Kum-kapisı'nda 

olan İskender Bei'in atın serika 1düp, Silivri'de tutulup sicili 
olunup ve bunda bizim yanımızda dahi veeh-i meşrfıh üzre 
ıliTar itdü'ği sicili· olliiiıriağın küi'eğe buyuruldı. · .-.. ,·, · 

9-Yani veled-i Nikola, an kaza-ı Ağrıboz: Mezbf:ı.r zimmi, !lldve
tü'l-a'yan S~lahdarlar KethüdB:sı Murad _köyünde '!Jasılan ev 
husf:ı.sı içün tu~p. karye-i Terkoz halkı «Ata binüp-inüp haram
zadelik 'ider, eyü kiıriesne değildür» didikleri s~cill olundukda 
k\4'eğe buyuruldı. ' · 

.O -'Yorgi veled-i !Ste~a~, an kazi-i: . oJ-f'J.ııj : Mezkf:ı.r zimmiyi 

Murad köyünde basılan- ev husU.Sı içün S!lahdarlar Kethüdası 
tutup, karye-i d!l_j halkı «yaramaz'dur» c;lidikle~i sicill 
olma:ğııi k.fu:eğe buyıirul~ı . . .. · .. 
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ll-Mihal '\leled-i Yorgi, an liva-i Mora : Murad köyünde basılan ey 
hususı içün (ç) kıdvetü'l-a'yan Silahdarlar Kethüdası tutup 
(ç) ip bulunup karye~i Murad halkı «yaramazdur:ı> didikleri 
Haslar ~azasmda sicili olmağın küreğe buyuruldu. 

XIII 

Ber mikeb-i sfıret-i sicill-i Mevlana Mehmed b. llyas, kazi-i ):e
nice-i Kızılağaç. Fi yigirmi Şevvaı sene 970. 

1 -İstefan ( ?) veled-i Dimitri, der karye-i Sirem ( r.r- ) , 
Midillü'ye : Mezbfır içün Piri b. RasıU nam kiznesne koyrinum 
serika idüp, biri bagazlanmış elinde bulundukda ~icill olunup 
küreğe buyuruldı. 

koyunuro serika idüp, biri bagazlanmış elinde bulundukda sicili 
olunup küreğe buyuruldı. 
Kisededir 

XIV 

Ber mıiceb-i suret-i sicill-i Mevlana Siyami b. Pir Dede Kazi-yı 
Havass-ı Mahmud Paşa. Fi 20 Şevval sene-i minh. 
Kisededür. 

ı -Oruç b. Hüseyin, an karye-i Aydın, MidiZlü'ye : Karye-i mez
bureden Ferhad nam kimesne, mezbiir içün alıurum ilirak idüp 
ve bundan sabık bir cariyem dahi ayartdı didikde, mezkıir inkar 
ile cevab virüp, karyesi halkından su'al olundukda «Biz buna 
kefil olmazuz, reneber değildür, muttasıl gidüp gelmek üzere
dir ( ;-l.";j_,l ) ilidülderinde sicili olunup küreğe buyuruldı. 

xv . 
Ber muceb-i arz ve defter-i Mevlana Piri el-müfettiş bi-kaza-i 
Hasha-i İstanbul, an yedi ser-çavuşan-ı dergah-ı ali. Fi 29 Şev-
va! sene 970. · · 

1 -Muhammed b. Abdullah, an ada-i Sakız : Mezbiir Muhammed 
karye-i Mihal Burgaz'dan bir haturu urup, kQlun ufadup, 
hatun dahi da'va eyledükde mezbıir Muhammed dahi «Bir ağaç 
ile urdum, amma ufanduğın bilmem» diyüp sicili qlunmış idi. 
Haliya kefil bulunmadığından gayri, ol zamanda· kafir çal-
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masıyla gelüp, mürtedd olduğı mukarrer olup, sonra korku
smdan !slamın ıkrar itmeğin küreğe gönderildi. 

2-Yorgi veled-i Dimo, an Avlonya :. Yenice Köy'de Yeniçeri M.us
tafa'ya ırgatluk idüp; bir oğlana güc eyledi» diyü tutulup, 
eğerçi şer' ile üzerine sabit olmadı, l~kin hakkında . «eyüdür» 
dir ldmesne olmayup, kefili olmaduğından küreğe gönderildi. 

3-Hasan b. Hüseyin, der mahmiye-i İstanbul, an mahalle-i M~
tafa Paşa : Yenikapo'dan taşra Merkez Efendi Tekyesi'nde 
hücre açup, esbab alup, kendü ıkrarı ile sabit olmuşdur. Lakin 
bundan gayri madde sabit olmayıcak küreğe gönderildi. 

4- İskender b. Abdullah, atik-ı Mehmed Çelebi : Mezbfı.r İskender 
K~-kapu'sı'ndan İskender Beg nam kirnesne (ç) Kagıdha

ne'den ( J.ı;t.;.~~ ) atın uğrulayup, kendü ıkrariyle sabit 
olup, at elinden almmışdur, bunun dahi iptidası anJanmaY).lp 
küreğe gönderildi. 

5-Dimo veled-i Yani, an Yanya: Hazret-i Ebi Eyytıb Ensari'de 
Piri Paşa Bostanında Bostancı Dimo'ya kefil olup ve mezbfı.r 
Dimo. Miri kafirler ayardup, basılup, kendü gaybet idüp, eJe 
girmeyicek kefili küreğe gönderildi. 

6-Kosta b. Yorgi, an kaza-i Mora: Mezblır Kafir hazret-i Ebi 
Eyyfıb Ensirl'de bostancılık idüp, bir kıza güc itmel{ isteyüp, 
Müslimanlar elinden alduğmdan gayri, «Hırsuz yatağıdur» diyü 
ve Divan'a varup, ol vilayetevaran haraccılardan şikayet ider ve 
celb-i_ mal iden ehl-i tezvir ve telbisdir>> diyü Müslimanlar şe
hadet itmeğin küreğe gönderildi. 

XVI 

Ber m"Cıceb-i sfı.ret-i sicill-i Mevlana Perviz Efendi, kadi-i mah
rU.sa-i !stanbul, an yedi (boş). Fi 4 Zilka'de sene 970. 
Kisededir. 

1-Ya'küb b. Abdullah, el-Habeş : Mezbfı.r Ya'kfıb TUti binti Ab- . 
dullah nam hatunun ba'zı kirnesne ile evine girüp, bir came
sin ve bir ak ~ Jr.l- serika idüp, mezbfır cameyi Kehle 
bazarında bey' iderken elinde bulunup ve «Abdullah nam bir 
Arab ile varduk, ol içerü girüp ahz eyledi» diyü ıkrar eyledükde 
sicili olunup küreğe buyuruldı. 
Itlak §Üdı fi 21 Ramazan 91lj. 
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XVII 

Ber muceb-i arz-ı (boş) Mir-liva-i Çermen, Fi 29 Şevva.:ı 
s(me 970. . . . · 

Re'w Efendidedir. 

ı-Mahmud b. Ahmed, el-mü'ezzin, an nefsi Zagra;i Esiri. 
~-Hasan b. Abdullah, ·an karye-i Toprak Hisar, tabi~-i kaza-i Zag

ra-i Eski 

3 -Pir Ali b. İmir, an. karyei Danişmendlü, tabi'-i kaza-i mezbilr. 
MezkUr Beg, mezburları mülhid diyü göndermişdür. ·-

xvm ·, . • ... 

Ber muceb-i arz ve silret-i sicill-i Mevlana Yusuf b. All, .Kazi-yı 

Zagra-i Atlk, an yedi I~ethüda-i asesan, Fi on yedi Zilka'de 
sene 970. 

ı- Salih b. Küçü~, an karye-i Danişmendlü, gaybet kerde 
2 - Evhad birader-i O. 
3 - Hızır ve Süley:inan 

Haliya Zagra-i Atika'ya tabi' Arapacılar nam karyeden Yahya 
nam Yeniçeri, mezbürları karyeteyn-i mezbureteyn ma-bey
ninde vakı' olanormanda k~lb ak_çe keserken alatlarıyla tutup, 
mevlana-yı mezbilr ıkrarlarıyla sicili idüp gönderdikde küreğe 
buyuruldı. Fi tarilıi'l-mezbur. 

XIX 

Ber muceb-i silret-i sicill-i Kastin b. Nasüh, na'ib-i mahkeme-i 
DiVU.d Paşa, der-mahrfı.sa-i İstanbul, an yedi (boş), Fi yigirmi 
altı Zilka'de sene 970. 

1 - Hızır b. Abduİlih, an mahalle-i · Abdi Çelebi, der mahrfı.sa-i 
· mezbilre : Mezbiırun evinde, aınmisi· og)ı Turmış veled-i Dimitri 

nam zimmi inaktfıl bulunup, mezbürdiı.n su'il oluıidukda, d.fez
kUr ziri:uni Kamer haturu evime getürür idi, haliyi yine getür
dükde, taşrada bile yatup, nısfu'l-leylde uyanup avi'a\1 yanımda 
buldum; 'Niye geldün' diyü su'il itdüğimde, 'Şimdi_ giderin' di-
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yü taşraya gidüp, ben dahi taşraya çıkup, mezbfır zimmiye 
nida itdim, cevab virmedi, gördüm boğazlanmış ve karın ya
rılmış, yatur, ben dahi çukur kazup gömdüm» diyü 1krar ik-
dükde, sicil idüp küreğe buyuruldı. · 

xx 
An yedi Şehsuvar, za'im-i voyvoda-i Mahmud Beg, :mirliva-i 
Solnuk, Amed fi 18 Zilhicce sene 970. 

1-Nak b. Andras, uzun boylu, asfaru'l-levn 

2- Racko ·Balin ( ?) , vB.hidü'l-ayh, uzun boylu 
Mezbiir Beg Egri kal'asmdan 
alup gönderdüği diller~ür. _ 

Galata Emini Ahmed Çelebi'ye teslim· olundı. 

XXI 

An yedi Sinan, -kethüda-i Ali Beg, mirliya-i Kocaili. Fi şe~r-i 
Zilhicce sene 970. · · ' 

1-Nikola, gaybet kerde MezkUr Nikola nefs-i İznikmid'de esbab 
2-Yorgi, an Mora 
3-Mi'mar, an Mora 
~-Yani, an Mora 

serika idüp, s3.?-ibleri mezbiirdan taleb 
itdüklerinde· gaybet ~yleytip, mezburm 
hidmetkar~ plan mezkur Yorgi'yi tutup 
mezbfır Mi'mar ve Yani'ye virdi · diyü 

ikrar eyledükde fi'l-vakı' serika olunan esbab mezbfırlarda 
bulunmağın küreğe· buyuruldl. 

XXII . 

Asitane'ye ( '?) geleiJ. sekiz nefer ~afirlerdür. Ber muceb-i tez
kire-i Mehmed Çelebi, re'is-i katiban. Fl 26 Zilhicce sene 970. 
Şarab sattıkları eeliden küreğe buyuruldı. 

o • • • • 

1 - Kosta Yani 5-Andon veled-i Dimitri· · ·. · 
2-Monal Kostantin 
3 .....:..._ Kosta D_imitri 

4-Nikola veled-i t.sj;.) 

6-. Petro veled-i · Sanqalcı 
7-Monal veled-i Yani 
8-Nikola veled-i Yani 

Tarih EMtitü.sil Dergisi - F. 15 
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XXIII 
An yedi ser-ı3:sesan, fi şehri Zilhicce [970] 

ı - Yorgi veled-i Yani 
2 - Mihal veled-i Istırad 

MezbUran zimmiler Çeng~l ( ,J~ ) 
köyünde fıÇılarm mührin bozdukları 
ecilden küreğe emrolundı. Fi 28 Zilhicce 
sene 970. 

Tezkireleri kisededir. 

XXIV 
Ber mfıceb-i tezkire-i ser-asesan. Ff ıo Muharrem sene 971 

~- Franko veled-i Mar ko 
2 _Dimitri veled-i Yorgi Mezburlar hamr getürdükleri ecilden 
3 _Anton veled-i Dimitri küreğe huyuruldı Fi't-tarihi'l-mezbfıt. 

XXV 
An yedi ser-çavuşan-ı dergili-ı ali. Fi ı7 Muharrem sene 97ı. 

ı _: Ali b. Şa'ban, an karye-i Hamaylı, tabi'-i Yalak-abad : Mezbur 
kelime-i küf söyleyüb, fetva olundukda· tecdid-i iman lazım 
gelrneğin tekrar Müsliman olup küreğe buyuruldı. Fi 17 Mu
harrem sene-i minh. 
Teslim be-Ahmed ıç ele bi> Emin-i Galata. . . 

2-Mehme~· b. Abdullah, an nefsi Siroz : Mezbftr B eşiktaşı suba-
şısmın hidmetkarı hem asesi iken habsden bir kafir kaçurduğı 
ecilden küreğe buyuruldı. Fi gurre-i Safer sene 971. 

XXVI . 
Ber muceb-i defter-i (boş) za'im-i malırusa-i İstanbul, Fi ı6 
Safer Sene 971 Anabolu ( ?) ağası yanııida ( ?) olan 'kalitelere 
verilmek· buyuruldı. · 

1- Ferrfı.h b. Abdullah : MezkUr gidilik ider diyü küreğe huyu-
~~ . 

Itlak buyuruldı> fi 1 Receb 914. 
·2-Muslı b. Ahmed: -Mezkiı.r içün «Yaramazdur, şekavet :üzredür» 

didikleri ecilden küreğe btiyuruldı. 
ltlô,k buyuruldı> fi 23 Receb sene 974 
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3-Receb Çilingir : Mez.kiir haJJu dolandırup, şirret . üzredür di
dükleri ecilden küreğe buyuruldı. 

4- Ahmed b. Abdullah : Mezkiir odabaşı olup, odalara yaramaz S:V-
ratlar kor didikleri ecilden küreğe buyuruldı. 

5 - Salih b. Mehmed : Mezkiir yankesicidür didikleri eeliden küreğe 
· buyuruldı. 

6 - .Budak b. .!ld : Mezkiir yaramazdur didikleri ecilden küreğe 
buyuruldı. 

7 - Keyvan b. Abdullah Mezkıir dahi eyü değildir didikleri ecUden 
küreğe buyuruldı. · 

8 - Hüseyin b. İsa : Mezkür gidilik ider diyü küreğe· buYuruJdı. · 
9-Blial b. Abdullah : Mezkiir dahi yaramazdur didikleri ecilden 

küreğe buyuruldı. · 
10·- Memi Hallac : Mezkfır yaramazdur didikleri eeliden küreğe. 

buyuruldı. 

U- Kasım veled-i Yorgi : Mezkur evine na-mahremler getürür di
dikleri ecilden küreğe buyuruldı. 
Itlô.k buyurııldı, fi gurre-i Receb sene 974. 

12- ıS IJ_,}.Jll ...;...:. : Mezkfır dahi evine na-mahremler getürür di-
dikleri ecilden küreğe buyuruldı. 

13 -Hüseyin Ek ci ( ~n ) : Mezkur içün Ahi mahallesinde bir 
kirnesne gelüp, müfettiş kadısına «Kiminle olursa gezer ya

. ramazdur» didikleri eeliden küreğe buyuruldı. 

14·- Gorki veled-i Mihal 
15-Yorgi veled-i Dimitri 
16-Yani veled-i Dimo 

Mezkfırlar Cebeci nam kary~de harami
lerdür diyü tutulup, Haslar Subaşısı ye
d.inden ge1üp, İstanbul zindanmda malı

blis olunup, ba1dehu küreğe buyuruldı. 

XXVII 

Defter-i mücriman der-zindan-ı malırUsa-i İstanbul. Fi 16 Safer 
sene 971 Anabalı (ç) Ağası ile anda olan kalitelere irsru olundı. 

1 R .. t b Y" ıf Mezkilrlar öte yakadan gelüp, şerjr-

2 - S usbh:ZU : d' ubst Y" uf lerdür di yü kadıları arz itmeğin küreğe 
- u an-vır ı . us · ~ · 

3 _S f" b D d buyuruldı. Fı 2 Ramazan . . sene 970. 
a a . e e (Z. .:u: k ld ~ " 7. d ın!Mkrıa onu ugı tari,ı ür). 
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Işbu üç nefer ki:mesnelei ıtliik buyu1·uldı, fi 23 Receb sene 914. 

4-Mehmed b . .A1i 
5 _Osman b. Halit M~kfı.rlar Kürtler (?) olup kürege .buyurul-

6 R.. t b Al' . :lı. Fi 5 Zilka'de sene 970. -usem. ı · · · 
7- Aslıhan b: GündÜz : 'Mezkfı.r bir" Yahudi ka tl itdi di yü tutulup 

küreğe buyuruldı. 

8-Süleyman b. Abdlırraliman :· Mezkfı.r es bab serika itdüği eeliden 
küreğe buyuruldı. 

.9-Mehmed b. İbrab.iz:ı?. Mezkfı.rlar bir kirnesneyi yarağ ile çalup, 
10 - Hüsam b. lsa müseccel oldukda küreğe buyuruldı. 
ll-Kara Memi b. Abdullah : Mezkfı.r yankesici olduğı eeliden kü

reğe buyuruldı. 

Itlak şüd, fi 21 Receb sene 974. 
~-Hüseyin Pendiklü : Mezkfı.r yankesici olduğı ecUden küreğe 

buyurıldı. 

13-Abdi b. Davfıd : Mezkfı.r esbab serika itdügi ezilden küreğe 
buyuruldı. - · 

14-Memi b. Must~a- : .Mezkfı.r ustasının akçesin serika itdüği ecil
den küreğe buyuruldı. 

15 - Süleyman b._ Hamza : MezkU.run elinde es bab bulunıiı~ğm kü
reğe buyuruldı. 

1-6 .:..__ Bila.I' b. Abdullah : Mezkfı.r hamr ile ve elinde es bab ile tutulup 
küreğe buyuruldı. · 

17-E ce veled-i Gün : Mezkfı.r bir başcının akcesin serika itdüği 
eeliden küreye buyuruldı. 

18-Ali b. Derviş : Mezkfı.r küfür kelime söyledüği ecilden küreğe 
buyuruldı. 

XXVTil 

Ber mikeb-i sfı.ret-i sicill-i Mevlana Derviş Mehmed b. Şeyh 
Ahmed, kiidi~i Ağrı boz, arz-ı Hüseyin Beg, Mirliva-i (boş). 

· · Fi 23 Saf er seİı'e 971. · 
·1-Şa'ban b. Abdull8.h, der kasaba-i Lapseki 
2-Mehmed b . .A:bdulla.Iı, an kazai Ağri boz, der karye-i Eşikbastı 

(·. ~lf:-1 }.. . . ; .... 
3-Yorgi veled-i Yaiıi, der cezıte:.i Değirmenlik 
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Ha.J.iya nefs-i Agriboz'dan Timur Re'is nam kimesne, beş nefer 
yoldaşlar il~ d~yadan gemisi ~le Gördö_s · ( ?) nam ~asabaya 
vardukda, kaza-i Lapseki'den mezbiir Şa'ban b. Abdulla.h-re'is-i 

• o • • o • 

mezbiirm gemisine girüp, yoldaşl~rmdaıf IQ.ezbtıriın M~hmed 
b . .A~dullah ve Yorgi ~eled-i Y~ni-_ile._ittif~k idUp, re'is-i mez
bfırı oğlanı ve iki nefer yoldaşlarını uyurlar iken, sabah vak-

. tinde·geniiye yelken idüp gider' iken kati itcliklerin. bi~t-tav' (ç) 
ıkrar idüp, İnebahtı sancağı beğ~ Süheyl Beg· istiİid~m ·itdüği 
kadırgalarmda kürekciye muzayakalan olduğı eeliden ·katil-i 

· mezbfır' .(ç)· Iriir-i mezbfırun kadırgalarına teslim olunup, ·su
ret-i · sicill .ve arzı Asitane-i sa'adete ·irsal olundı, di yü bildürdi. 

' . . 

XXIX 

An yedi seı:-asesan, fi selh-i Safer· sene 971. 

1-İskender b. Abdullah 
2·- Ahmed b. Abdullah Mezkfırlar yolda ulak döğdükleri 
3-Süleyman [b.] ·Abdullah sebebden müfettiş sekban Ali Beg 
4-Ali [b.] Abdullah .. yedinden malıbüs olunup, taş g.e-
5-Mustaja b. Abdullah misine küreğe buyuru14J. 

6 -.Kasım 1;>. Abdtıllah : M~zbfır tıer?,t serika itdüği _ecilden mez
bfır Ali Beg'in yedinden gelüp, taş gemisine küreğe buyuruldı. 

XXX 

An yedi Kethüda-i bevvaban-ı Dergah-ı ali, Fi gurre-i Rebi'ul-
evvel sene 971 · 

ı-Haydar, an mahalle-i Papas-zade, der kurb-ı kabban-r Erz : 
Mezbfırun evinde on tki fı~ı hamr bulun.mağm, Anabolı Ağası 
Ca'fer Ağa kalitalarına.irsal olundı .ve hem Divan-ı humaY9n'-
da ta' zir olundı. · · .... · 

An. yedi ·Za'im-i mahrfısa.:.i !stanbuı.- Fi 5 -Rebi'ulevvel sene 971. 

ı__:_ Süle:Yman Q· . Abdullah : Mezbfır mal:i.rfısa-i İstanbul'da mü
teveffa o~an Kazancı başının: kul ı · olup, şürb-i hamr itdüği ecU
den Divan-ı humayiin'da ta'zir olup kifreğe buyuruldı. :. 
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xxxn 
Vize ve Kır~lise sancaklarında hırsuz ve harami teftişine 
me'mfır olan Mihaliç kadısıyle, Za'im Sekban Ali bazı müsli
manların ve zimmilerin fitne ve fesadların arz idüp, küreğe 
emr olunanlardur. Amed fi 15 Rebi'ulevvel sene 971. · 

Defteri Re'·is Efendi hıfz idüp, bu cO.nibe gönderdüği S'Uretden 
nakl olunup kiseye konuldı. 

An kaza-i Pınar-hisar, der karye-i Yen ice : 
1 - İfrit veled-i Todoru : Mezkfır zim.mi bir kaç def'a ol etrafda 

evler basılup, bile olmak fehm olunup, sancak begleri ve müfet
tişler canibinden taleb olundukda gaybet idüp, haliya karye-i 
mezbfıre halkı bi'l-ittifak mezbfır İfrit hakkında «Ba'zı evkatta 
çıkar gider bİl.ı:ı1eyüz kande gider, hırsuzlukda ola dirüz ve her 
vakt bizden taleb iderler, gaybet ider. Kimesnemüz kefil olmaz» 
dirlüklerinde hali ya Çorlu kadısı olan Efeneli dahi o:Biz müfettiş 
iken vapur taleb eyledük, elimize girmedi, hırsuz, vacibü's
salbdür» diyicek vukü'ı üzre tahrir olundı diyü mücesseldür. 
Kara Ali Beg'in sancağı defterinde mukayyeddür. 

An kaza-i Enez : 
2-Dimo veled-i Mihal : «Mezbfır zimm1 Pınar-hisar'dan Mustafa 

b. Ali'yi katı· itmişdür» diyü mezbUr Mustafa'mn karmdaşı 
Memi b. Ali da'va idüp, ve bundan akdem husus-ı mezbfırı Vize 
kadısı önünde ikrar idüp, hüccet almış olup, mazmtın-ı hüccet 
ala vechi'l-hasm sabit olunduğından gayri ol vilayet halkı 
« Vakı'a bizim dahi zanmmız budur» didiklerinde vukfı'ı üzre 
tahrir ·olundı diyü ... 

An kaza-i Ahyolı, an uteka-i ta'ife-i Yörük. 
3 - Pervane b. Abdull8.h : Mezbftr Pervane c öküz uğrulmişdur» 

diyü liva-i Vize karlisının temessüki ile gönderüp, alıvali tah
rir olundı di yü ... 

An kaza-i Pmar-hisar, der karye-i Kurd 
4-Memi Ca bi ( ?) : Mezbi'ir M emi Kara nam kirnesnenin evine gi

rüp, esbab serika idüp, elinde bulunduğı Vize kadısı huzfırunda 
sabit olup, bizim yanımızda dahi ıkrar itmeğin vukfı'ı üzre 
tahrir olundı di yü ... 
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An kaza-i Hayrabolı, der karye~i Hacı Sungur: 

5-Miski b. Mustafa :: Mezbür Miski Hayraholı kazasından, Şa'ban 
Beg köyünden Evren Beg nam kimesnenin değirmeninden · bir 
heğbe ve· bir harar buğday uğrulduğı ve Pavlu ( ?) köprüsün
den Turşah Beg oğlanlarından sekiz aded su sığırı uğrulduğı 

ve İpsala'da ev basılup, ev g.aret oldukda bunl.f!l elinde. bir yay 
bulı,ınup alunduğı kendü ıkrariyle sabit olup, vukfı'ı üzre tahrir 
olundı diyü... · 

An kaza-i Hayrabolı, der karye-i ~emallü : 

6 - Hasan b. Halil : Hacı Halil nani karyeden iki ( ~1 ) su sığırı 
öküzin uğrtilayıp, elinde bulunduğı kendi ıkr~rı ile sabit almış 
diyü . : 

7-Kaya b. Piri, an malırusa-i İstanbul : Mezbur Kaya Çorlı kaza
sında Kadı-oğlı köyünden dört re's su sığırı öküzleri ve bir re's 
inek uğrulayup, inek satdığı yerden bulunup, kendü ınuvace
~inde sabit olup, sahibi olduğı kendünÜn ıkrariyle sabit oiİnağın 
vukfı'ı üzre tahrir olundı di yü ... 

xxxm 
Haslar kadısı olup, kaza-i Galata tevabi'inden Kasımpaşa_ nalıi

yesinde ve sa'ir etraf-ı Galata'da vakı' olan mücrimin emr-i 
şerif üzr.e za~ir olan cerimlerin yazup; defteri imzalayup •. re'-is 
efendiye vardukda onlar · dahi SUretin ilır§.c id üp, bu canibe 
gönderdüği sf:ire~d(m nakl olunup, kiseye hıfz olundı. Fi 3 Re
bi'ulahir sene 971. 

An mahalle-i Eyyühüm : 

1-Murad b. Abdullah : MezkUr bir kimsenin cariyesi yoluna çı
kup, darb idüp, miri ge~i . attİrakları elinde bulunup, sarhoş 
tutulup' sicillat olunmuşdur. 

Itlak buyuruldı 
An malıalle-i Eyyühüm, tabi'-i Kasıinpaşa· 

2--;- Mehnied b. S\ileyinaiı : Mezbfırun avratı fahişe olup, fasıklar 
mecma'ıdur» diyü mahallesi halkı haber virüp, sicmat olun
mışdur. 
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Haslar müfettişi Mevlana Muharrem'in virdiği defterin sfıre
tidir. Ft 3 Rebi'ulahir sene-i minb. 

1-Memi b: Sinan, an Çekmece-i Buzark : Mezbfır Memi'den, Bos
tan Çelebi Efendi mülazİmlerinden Ca'fer b. Hüsam cema'atım 
ile at arabası tutup Edirne'ye giderken Çek.mece'ye varup bir 
havluya konup, gice yatduğumuzda bavlı aşw-ı ( <>Jr!l ) mez-

bfır Memi ba'zı kirnesne ile sabaha karib olunca şw-b-i bamr 
idüp, biz dahi gi.tmege· yaraklanw-ken havludan aşup, üzerimize 
indükde .ben dahi gavga ve feryad idüp, kiracılarıınız mu'ave
netleriyle def' olup gitdiğimizde serboş iki nefer kirnesne ard.ı
muidan yitÜp arabamız basup, bir yoldaşı bir bogça. esbabıınız 
alup kaçup ve kendü elinde dahi kılıç, arabadan cümle esba
bımızı çıkarup alıvirirken Edirne canibinden onüç araba gelüp, 
adamları yetişüp, mezbfırın kılıcın alup bağlayup, biz kurWup, 
bize bayf old.ı diyü da'va itmeğin küreğe buyuruld.ı. 

2-Aleksi veled-i Todoru, an karye-i Yeni : Mezkfır hırsuzdur ve 
hırsuz yatağıdw- diyü mezb'fır Aleltsi rnuvacehesinde altı nefer 

zimmiler şehadet idüp ve karye-i .;ıd ~ı~.) Mahmud Beg'in 
ineğin uğruladı, elinden alındı ve köyden tavuk ve koyun uğ
ruiad.ı, hiç ıiırsuzlukdan hali değildür» didüklerinde küreğe 
buyw-uldı. 

3 - Dimo veled-i Nikola, an li va-i Agriboz : Mezbfır dahi kılıç ve 
sa'ir yarak ile Büyükdere'de tutulup ve Aleksi nam zimmi dahi 
bizim köyde ev basan budw- dimeğin kefil olw- kirnesne bulun
mayup geldükde küreğe buyuruldı. Fi şehr-i Rebi'ulahir sene 
971. 

XXXV 

An yedi za'im-i mahriisa-i !stanbul. Fi 23 Cumade'l-iı.la sene 
971. 

Suret-i defter kisedediı:-. · ~ 

·1-Mahmud b. ffri.seyin : Mezkfır Bıt Pazarı'nda leğen serika it
düği ecilden Rodos'a küreğe buyuruldı. 

2-Hasan b. Hüseyin : Mezkfır sabıka barnarnda dülbend serika 
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itdüği eelden Anabalı gemisinden gaybet ~düp, lıa.ıiya tutulup 
. küreğe buyuruldı. 

· 3 - Meh.med b:. Abdullah : Mezkllr Çilingir köyünde bir yeniçeri 
evine girdiği eci~den küreğe. buyuruldı. 

4 _:_ ·süleyman b. Abdullth : Mezkıir Edii-ne zindanın bozmuş, tu
tuldukda. küreğe buyuruldı. 

5 _.: Laz veled-i Yorgi : ~ezkfır mandurada kan idüp, ol sebebden 
küreğe buyuruldı. · · 

6-Dimo veled-i Dimitri 
7 -Miho veled-i Koio 

Mezkfi.rlar Kıkrkilise'den olup, gön se
. rika itdikleri · sebebden küreğe buyu
ruldu . 

. XXXVI 

An yedi Ali •. voyvoda-i Mustafa Beg Mirliva-i Bosna, Fi 13 
Receb s·ene 971. 

1-Hiristo, Hırvat, an kal'a-i Bolaşka 
· Mezbur., getiı1·en voyvodcıya teslim olımmalc bııyımııdı. Fi 

Şa(ban sene -911 

2- Yani, Hırvat, an kal' ai mezbfi.r Mezbıirun zimmiler dildür di-
3 - Petı·o, Hırvat, an kal' ai mezbfi.r yü gelmişdür. 

xxxvn 
Ber mıiceb-i tezkire-i za' im-i malırusa-i İstanbul (ç) sene 971. 
Kisededir. 

1--:-Nasıih Çoban 
2-Da yı Mehmed 
3- ~.1bJ Zimmi 

Mezkfırlar malırUsa-i Bosna'da ev basup, ha
r8.m.l (ç) olmağın Bosna kadısı arzı mıicibin
ce Rodos'a gitmek _içün Uluç Ali Beg'e tes
lim olundı . 

.. XXXVIİI 

An yedi ser-asesan. Fi 26 Ramazan sene 971. 

Tezkire kisededir. 

1-Todor veled-i V asil 
2- V asil (zii:nmi), der-Rodos 

Mezkıirıar· hirsuz şeriki olup, mü
seccel oldukda küreğe buyÜ.ruldı. 
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XXXIX 

Ber ınıleeb-i tezkire-i za'im-i mahrfısa-i İstanbul. Fi 28 Rama
zan sene 971: 

ı - Hızır b: H~san; Mezkfır yankesici olup, sabit oldukda küreğe 
buyuruldı. 

2 - Radol veled-i Nikola: Mez~ elinde serika yapuk bulunup, 
müseccel oldukda küreğe buyuruldı. 

Teslim be-Uluc .Ali Beg, fi 26 Ramazan sene-i minh. 
Itliik buyurıüdı, fi 24 Receb sene 913. 

XL 

Ber mfı.ceb-i tezkire-i za'im-i mah.rfısa-i İstanbul, fi ı7 Şevvaı 
sene 971 Tezkire kisededir. 

ı-Hızır b. Hüseyin : Mezkfır hırsuz olup, Kefe'den getirilüp, ha bs 
olummş. Fi ı6 Şa'ban sene 97ı. Haıiya küreğe buyuruldı. 

2- Dimo veled-i Zayi : M:ezkfır bir mü'ezzin ezan okurken sövdüğü 
müseccel olup habsdür. Fi 8 Ramazan sene 971. Mahmud Paşa 
mahkemesi'nde müsecceldür. 

3 - Mehmed b. Abdullah: Mezktır, bir sipahinin beş sikke altunun 
serika itdüği müseccel olup habs olunmış. Fi 27 Ramazan sene 
971. Hdliya küreğe buyurııldı. 

4- İskender b. Abdullah : Mezkfır bir oğlan idlal itdüği Efendi'de 
müseccel olup habs olunmış. Fi 3 Şevval sene 97ı. KÜreğe bu
yuruldı. 

5- Yfısfıf b. Abdullah : Mezkfır müderris kulı olup, çelebisinin es
babın serika idüp küreğe virilüp, kürekden gaybet idüp, tutulup 
habs olunmış. Fi 5 Şevval sene 971. Küreğe buyuruldı. · 

6-Mustafa b. Abdulla.b. : Mezkfrr kına serika itdüği Efendi'de mü
seccel olup habs olunmış. Fi 28·Ramazan sene 971. Küreğe bu
yuruldı. 

XLI 

Ber mfıceb-i tezkire-i za'im-i İstanbul. Fi 29 Şevval sene 971. 
(Rodos'a varup gelmek içün virilen mücrimlerdür:) 
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1-Mehmed b. Hamza : MezkUr Karahisar'dan olup, «Yaramaz
dur ve ehl-i fesaddur.ı> diyü Sultan Murad hazretlerinün Lalası 
i'lam eylemeğin kifreğe buyuruldı. 

2-Abdi b. Hasan : Kumarbazdur ve hırsuz olup küreğe virildi. 

3 -Hasan b. Abdullah 
4-Mustafa b. Hasan 

Mezktırlar hırşuz olup, Beğlerbeği haz
retleri canibinden getirilüp küreğe vi
rildi. 

5 _Ahmed b. Mehmed : Mezkfır bir mü'ezzin avratın ayardup, 
alup gitrneğin küreğe buyuruldı. 

6- _,::-1 veled-i nya :MezkUr hırzuzdur di yü Sekban Ali Beg 
getürmeğin küreğe virildi. 

7 - Yusuf b. Abdullah : Mezkiır, efendisinin altunun serika eyle
meğin küreğe buyuruldı. 

8-!siam b. Mehmed : Mezkurun elinde miri ( ?) esbabı bulunma
ğın küreğe virildi. 

9-Keyvan b. Abdullah : Mezkiırun elinde uğruluk bağası bulunup 
küreğe virildi. 

XLII 

Vilayet-i Karaman'ı teftiş iden Bayezıt Beg ve Dergili-ı Ali 
Çavuşlarından Mehmed Çavuş ma'rifetiyle gelüp küreğe emr 
olunan mücrimlerdür. Fi 23 Zilhicce sene 971. 
An kaza-i Belviran 

1 -Pir Ali b. Kaya Fak'ih, an karye-i Selimi ( ?) : Mezkiır sabıka 
vilayet na'ibi olup, ba'dehu subaşılara katib olup müslıman
ları ehl-i örfe gamz idüp hiHif-ı şer' akçe~erin aldırup ve ken
dü dahi müslimaruara iftiradan hali olmayup, zulmen akçele
rm ve esbablarm alup, haliya giru şirret ve şekavet ( ~) üzre 
olup, hila.f-ı şer' alduğı akçe ve esbab ve emlak şer' ile sabit 
olup, isal olundukdan sonra küreğe gönderildi diyü [huyu-· 

. ruldı] ( ?) . 

2-Musa b. Memice, an karye-i Susız : Mezbtır ehl-i fe.sa.d hırsuz 
olup, şer'ile serikası sabit olmağın küreğe gönderilmişdur diyü 
kayd ider. 

3-Ali b. Mehmed, an karye-i Göynük Mezkfırlar ehl-i fesad 
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4- Virsün b. Seydi, an k~ye-i mezbtır hısuzlar olup, ehl-i örfe 
defa'atla cer~e .virüp, bin-i tefijşde fesadları şer'ile sabit ol~ 
mağın küreğe ğönderilmişdür diyü. kayd ider. 

5·-Bedel .b. Veli, an karye-i Yaylacık : Mezkur hırsuzlukda tu
. .tulup, Miislimanl~rın yq~una in üp, . wlı:n 've te'addı' itdüği şer' ile 

sabit olmağın küreğe gönderilmişdür di yü kayd ider. 
6 - ·Abdül'aziz b. Miıstafa, an karye-i mezktır : Mezktıi ehl-i fesad 

olup, nice def'a hırsuzluğı olduğı şer'ile sabit olup, küreğe gön
derilmişdür diyü kayd ıder. 

An kaza-i Larende 
. 7-Hasan Bali b. Muzaffer, an mahalle-i Hoca Mahmud . 
8-Gazanfer b. Ali, an mahalle-i Jj 
9 - Receb b. M~h.J?.ed, ·şa.k:ird-i Muzaffer, an mahalle-i Hoca 

Mahmud. 
Mezkfirlar, Hoca _Mp.hmud'dan Hamza Beg-oğlı İbrahim'i subh 
zam8.nında dükkanından çeküp, tolruz ay mikdarı sakladıkları 
sabit olup, sicill olmıŞdur. . 

10 -Mustafa b. Mahmud, an mahalle-i Tapucık, an nafs-i Larende : 
Mezkiir ve karındaşı Ytlsuf bundan akdem siyaset olunan Kan
lu Ali'nin şerikieri olmağla karındaşma siyaset olunmağın ken
dünün siyaset-i galiza istihkakı olmamağın kUreğe gönderilmesi 
sicill olınışdur. - · 

ll-Halil b. !brahim, an mahalle-i Abbas, der nefs-i Larende : Mez
ktır serika ile müttehem olup, Mahmild b. Hüseyin nam ki
mesnenin evine girüp, esbabın serika idüp, avratına yapışduğı 
sicil olmışdur. 

12-Ali b. Musa, an mahalle-i Siyahser ( .J!-'1:- ) : Mezkiir ehl-i 
fesad hırsuz olup, kefili olmamağın hırsuzluğı sicili olmışdur. 

13 -Hasan b. Ali,. an mahalle-i Siyah-ser : Mezkür serika töhmeti 
· ile müseccel olup, haliya girü -şirret ve şekavet üzre olup ve 

mahallesinden kirnesne kefil olmamağın hırsuzluğı sicili almış
dur. 

14-Nebi b. Veli, an mahalle-i Hoca Mahmud: Mezkfir serika töh
meti ile müseccel Qlduğmdan gayrı, di'ima şirret ve şekavet 
üzre olup, . şeı:r-i ştırından Müslimanlar emin olmadığın bi'l
muvacehe şehadet eyledikleri sicili olunmışdur. 

15-Ytlsuf b . . Daviid, an mahalle-i Emek seven ( .;,ı,_(:ı ), der-
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Larende, el-meşhU:r ,.Küçük Yusuf : Mezkfır ~erika töhmeti ile 
mütt~hem olup, sarık idüği şer'ile sabit olup, şicill olunmışdur. 

16-İbrahi.m b. Enbiya: an mahalle-i ·şam Bazarı : Mezktır, M;üs-
limanlarm oğlancıklarından çeküp ( ?) , zulm ve ·~e'ı;u;ldisi şer'ile 

. . sabit olmağın sici.J). .olunmışdur. . 
17-. Veli b. Nebi; 
18-Mehmed b. Ku bad, an karye-i Zaviye, tabi' -i Larende 

MezkU.rlar karye-i mezkfıreden Turak _nam kimesnenün yoluru 
basup, kendüyi ok ile urup ve kılıç ile paralayup, ba'dehu mez
biı.r Turalt'ı ~ogazlayup, husus-ı. mezkiı.r udul-i Müsliminden şa
hl:dler ile amden katı itdügi sabit olup;· ba'd~hu müteveffa Tu
rak'ın eytamına bir mikdar akçe bedel-i sulli diyü virilüp bu ta
~ihle sicili olunup, hal~s olmışla~ im~ş. Haliya girü şiz:ret ve 
şekavet üzredür didikleri ecilden küreğe gönderildi diyü kayd 
ider. · 

19-Silleman b.YU.Suf,eş-şehir be-Köp~kcf, an · karye-i Buğdaylı, 
tabi'-i kaza-i mez~ur : Mezkiır. kendü ·lJn'ariyle bir kaftan -ye bir 
dülbent serika ıtdüği mJidde'isi muvacehes~de ş~r'ile sabit olup 
ve şirret ·ve şekavet üzre oldugma bi'l-muvacebe Müslimanlar 
şehadet eyledikleri sicili oli.uimışdur. 

20 - Miftah .Arab, an karye-i Çiftlik, mu'tak-i İbn Sa'deddin : Mez
kur hırsuz ve haramilik ile tamam iştiba.r bulup ve nice kere 
bahsden gaybet itmiş olup, haliya hırsuz ve haranıldür diyü 
Müslimanlar bi'l-muvacehe şehadet ·itmeğin si cil olunmışdur. 

21-Harn2a b. Em et ( .:.-ol ) , eş-şehir be-Kara-Çomak, an karye-i 
(ç) : Mezkur içün karyesi . halkı «Yarama.Z ve şakıdür, bir ki
misneden at ve deve ve eşek. uğrulansa gelüp davarlarm bun
da bulup, ba'zısm aynıyle virüp ve ba~zlJAlil dahi ötekin 

( . u! O.)JI ) virüp, subaş;İa~ ve sahibieriyle bitriŞüp· ahvalini 

sicili itdürınez diyü şevka idüp; bizi bundan halas idi-ver didik
leri sicili. oluninışdlir. · ·.: 

22 - Ahmed b. Mahmud, an karye-i Gün:mez ( ?) ·: Mezkilr, karye-i 
mezbftrdan iki iıiek ~edka idüp, Küs· ( ?) nam karyeye iledüp, 
birisini bagazlayup etin satarken sahibler~ akabinden· irişüp, 
bir ineği ayniyle diri ·bulup ve bii'isinin eti akçesin alup, ehl-i 
örfe cerimesin virüp, halas olmış imiş. Haliya » Yaramazdur. 
şakldür» didükleri sicili olunmışduı: . .. :. -

23- Muharrem b. ~eydl Fakih, an karye-i Zaviye, tabi'-i mezk:Ur : 
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Mezkür karye-i mezbfırede Aşık ( J.-!1 ) Ali nam kimeane
nin Efendi nam sabi oğlunı cebren fi'l-i şeni idüp, kendü ıkra
riyle müseccel olduğından gayri şirret ve şekavet üzredür» di
dükleri acilden küreğe gönderilmişdür. 

24- tsma'il b. Hızır, an karye-i traş ( J-l.~.ı ) : Mezkü.r sarık ve 
ehl-i fesad haram-zade idüği şer'ile sabit olup, sicill olmışdur. 

25- nyas b. İbrahim, an karye-i Kaydele ( ?) : Mezkiir şirret ve 
şekavet ile meşhfır olduğundan gayri, serikası bi'l-muvacehe 
sabit olup sicili olmışdur. 

26- Abdurrahman b. Yeni ( ~ ) , an karye-i Dusiye (?) : Mezkfır, 

karye-i mezbfır hatibi olan Mehmed Fakili'in evine girüp, Ma
hi nam hatuna yapışduğı husfıs kendü ıkrariyle müseccel olup, 
ehl-i karyeden keyfiyet-i alıvali su'al olundukda mezbfır Ab
durrahman Habeş Arabları'yle ihtil!t idüp, da'ima şirret ve 
şekavet üzre olduğın ve mezbfır batibin evine girdüğin bi'l-mu
vache şehadet itdükleri sicill olunmışdur. 

27 - Ca'fer b. Habib, an karye-i Gördesün ( ?) : MezkUr sarık, ehl-i 
fesad haram-zade idüği şer'ile sabit olup, sicil olmışdur. 
Ber-muceb-i tezkire-i Re'is Eje11di. 

XLIII 

Ber mfıceb-i tezkire-i za'im-i İstanbul . Fi 23 Zilhicce sene 971. 
-· (Ro dos gemisine küreğe virilen m ücrimlerdür) . 

1 _ Hüseyin [b.] Abdul18.h Mezkfırlar balıkcı-evini açup, esbab 
seriira itdikleri müseccel olup küreğe 

2-Mustafa [b.] Abdullah virildi. 

Midüllü gemisine küreğe virilen mücrimlerdür. Fi't-tarihi'l
mezbü.r. 

3- Davfıd b. tbr!him: Mezkfır kızını satduğı müseccel olmışdur. 
4 - Kara Deli : Mezkfır kız içün «Cariyedür» di yü yalan şehadet 

itdüği sebebden küreğe virildi. 
5 -Osman Kömürci : Mezkfır hırsuz olup, esbab serika itdüği mü

secel olmışdur. 
6-Turak [b.] Yfısuf : Mezkfır İnegöl'den olup, «Timur nam sip8.hi 

katı itdi» diyü getirilmişdür. ; 
7-Pir Ali : Mezkfır hırsfız şeriki ve yatak olup ve bir nice def'a 
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habse girüp çıkup örfde i'tiraf itmedüği sebebden küreğe vi
rildi. 

8-Ali Isa : MezkO.r inegöl'den olup., · kan husfısı-içün ve yaram.az 
olup, Süheyl Beg elinden gelmişdür . .. 

9- İlyas Suhte ( ?) : Mezkfır «YOla iner, ev basar ve yaramazlık 
ider» diyü Müslimanlar şehadet itdikleri sicili olmışdu:r. 

XLIV 

Vilayet-i Karaman'ı teftiş iden Bayezıd Beg defteri mucibince 
gelüp küreğe emr olunan mücrimlerdür. lnl-vakı' fi 25 Muhar
remü'l-haram sene 972.' 

Defteri Re'is Efendi'ye virilmi§dür. 

An kaza-i Yeni-şehri : 

1-Osman b. İskender 
2-Veli b. Ya'kub 

Mezkfırlar kaza-i mezbfırdan, karye-i 
Bayezidlü'den Pir Ali b. Çalab-virmiş 
nam kirnesnenin Kara Moklu ( '?) kapağı 

nam mahalde terekesin biçerken katline 
aıiıden altı nefer müfsidler üzerine ge-

3 -· Mehmed b. Sevindik lüp, katı idüp, ıkrar ve i'tiraflarıyle si-
4 - Timur Han b. Çelebi cill olup ve maktill-ı mezkfırın eviad-ı sı-

5 -Abdülaziz b. Veli ğarı olmağla bi-hasebi'ş-şer' siyaset la
6 -Abdi b. Durmuş zım gelıneyip, . mezbfır katillerin emlak 

ve esbabları sattırıhip, maktfıl-i mezkfı-
rın eytamına diyet hükm olunup, ken
diller küreğe gönderilmişdür. 

7 - Receb b. Can Başa, an karye-i Hamzalu : Mezkfır Receb' içün 
Müslimanlar da'ima- şirret ve şekavet üzre olup, Müslimanlar 
şerrinden emin olmaduklarını haber virdükleriiıden gayri 
karye-i mezbfırdan Abdiligani (ç) · avratın ıdlal idüp ve ba'zı 

.esbabın alduğı şer'ile sabit olup müseccel olmışdur. 
8-İskender "?· Mü'min, an karye-i Büyük Çığıl : Mezk:fır serika 

töhmeti ile müseccel olduğından gayri şirret ve şekavet üzre 
olduğın haber virdükleri s'ebebden küreğe gönderilmişdür. 

9- Satılmış b. lne Hoca ( ~1_,;.4;.._1 ) , an karye-i mezkfır: Mezkiı.r 
serika töhmeti ile müttehem olup, kendü ıkrariyle serikası 
müseccel olduğından gayri «Haliya girü hırsuzluk: üzredür, şir-
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ret ve şekavetden hall değildür» didükleri sebebden küreğe 
gönderiidi. 

10 -. Mustafa b. Arab, an karye-i Kuı:dlu ( ?) : Mezkür şirret ve şe
kavet üzre olup, karye-i mezbfırdan Habib b. Ramazan nam ki
mesnenin (ç) yoluna gelüp, zulm ve te'add.l itdüği şer'ile sabit 
olup, müseccel.olınağın küreğe· gönderildi. 

ll-Musa b. Deviran, an karye-i Hamzalu : Mezkfır da'ima şirret 
ve şekavet üzre olup Müslimanlar şerrinden emin olmadığın
dan gayri, kul ve cariye zayi' idenler gelüp bunda bulurlar, 
sahibieriyle düzelüp sicill itdirmez, müfsid ve şakidür» diyü 
Müslimanlar haber virüp ve kendii ıkrarı ile serikası müseccel 
olmağın gönderildi. 

12 - Kara Mahmud b. Mustafa, an karye-i Kurdılar : Mezkfır serika 
töhmeti ile müttehem olup, nice def'a subaşılar .habsin.e girüp, 
gaybet idüp v~ «Herbar ki etrafda olan kurada tava'r ve es

bablar serika olursa mezbfırın ma'rifeti biledür ve şerrinden 
Müsl~anlar emin değildür» diyü ehl-i karyesinden kefil ol
madukları acilden küreğe gönderildi. 

13-Hoca Ali b. Haydar, an karye-i Saruhan : Mezkllr içün Müsli
manlar bi'l-müvacehe didilerki hırsuz ve harami yatağı olup, 
Müslimanlarun kulın ve cariyesin ayardup ve satup ve satduğı 
yerden aynı ile sahibieri kulın alup ve ba'zı, mezbur Ali'nin 
yüzüne «Beni sen ayardun, bir ahar kirnesneye satdun didik
lerinden ·gayri Kulaguz Mahmud ve Bektaş oğlı nam kimes
neler . hırsuzluk ve haramilik ile meşhfır ve müte'aref olup, 
mezkfır ile oldukların kendü i'tiraf idüp, taleb olundukda asla 
ihzarları mümkin olmayup ve· haliya mezkfırun şerr u şiirun
dan Müslimaniar emin olmayup şirret, ve şekavı:ıt üzre olmağın 
küreğe gönderildi.· 
An kaza-i Seyd.l-şehri : 

14- İbrahim b. Mehmed, an karye-i .Akçe-pınar : Mezkfır da'ima 
şirret ve şekavet üzre olduğından babası Mehmed'i arndan katı 
itdüği kendü ıkrarıyle müseccel olup, haliya hin-i teftişde su'al 
olundukda babası Mehmed'i arnden katı itdüğine ıkrar ve i'tiraf 

- . idüp, üzerinden zaman. geçmekle küreğe gönderildi. 
15-Kurd b. İsra'il, an karye-i Surd~m (?). 

16-Himmet b. İsra~il, an karye-i mezbfır 
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Mezkurlar gaybet idüp, ba'dehu ele gelüp, ehl-i karyeden ve 
sa.'ir a'yan-ı vilayetden alıvalieri teftiş olundu.kda bi'l-muva
cehe didiler ki, «Müfsidlerdür, Müslim§ıılarun yoluna in~p, 

hırsuzluk ve haramilikden hali olmayup, da'ima Müslimanları 
rencide idüp, esbablarm serika iderler, defa'atle ehl-i örf bab
sinden gaybet idüp, hırsuz ve haramllerin mu'avinleri olup, 
Müslimanlar mezburların şerlerinden emin değildür» didiik
leri ecilden küreğe gönderildi. 

17 - Mustafa b. Süli : Mezkfır da.' ima şirret ve şekavet üzre olup, 
ba'zı Müslimanların eviadı önüne varup, ba'zmun gömleğin ve 
ba'zmun çemberin alup, herbirinin bir tarikle ırzlarm paymal 
idüp, husus-ı mezbiir içün ehl-i örf tutup, na'ibü'ş-şer' önünde 
müseccel olup ve haliya mezbiirm şerrinden Müslim3.nlar emin 
değildür didikleri sebebden mezburın şirret ve şekaveti sabit 
ve zabir olmağın gönderildi. 

l8- Hüseyin b: Abdiligani : Mezklı.r ebi-i fesad hırsuzlu.k üzre olup, 
da'iına şirret ve şekavet i.izre Mi.islimanlar şerrinden emin 
değillerdür, ehl-i karyesi dahi veeh-i meşrüh üzre oldugın ha,. 
ber virüp, kefil dahi olmadukları ecilden küreğe gönderildi. 

Kaza-i Belviran : 

19-Ham ( ?) Abdull3.h b. Mehmed Fakib, an karye-i Kozvıran, 
tabi'-ı mezbur : Mezburun keyfiyet-i alıvali a'yan-ı vilayetden 
su'il olundu.kda bı'l-muvacehe didilerki «Mezbiir Abdullah sa
bıka na'ib olup, zaman-ı niyabetinde telhis ve tezvir hüc
cetler ya.Zup ve Müslimanları ehl-i örfe gamz idüp, bir tarikla 
nice Müsliınanlarm akçesin ve esba.bların ve emlakm alup, 
zulm ve te'addi idüp ve haliya girü telhis ve tezvirden hali ol
mayup, mezklı.run ifsadı ve şirret ve şekiiveti hadden ,birün 
olup, takrir ve tahrira kabil değildür» didüklerinde fi'l-vaki' 
mezkfırun telhis ve tezvir ve şirret ve şekaveti didiklerinden 
ziyade bulun~p ve bin-i teftişde elinde müzevver silret-i sicil 
bulunup, şer' ile sabit olup ve mezblı.run bi-tarikı't-telbis na .. 
hak yere Müslim§ıılardan bilaf-ı şer'-i şerif zulmenaldığı akçe
ler ki tahminen yıgırmı binden ziyadedür, ol dahi · şer'ile üze
rine sabit oldukdan sonra aslıab-ı huküka hakları vasıl olduk
da kendüsi küreğe gönderildi. 

Tarih Enstitüsü. Derg-i.si - F. 16 
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20- Mustafa b. Sevindik, an karye-i Hamzalu : Mezkftr kaza-i Ala
dağ'a . tabi' }i:acye-i L:...J_,} dan Hacı Mustafa b. Hızır ve 
Mehmed Halife b. Hızır'ın (ç) bab evlerin yoldaşı Hüseyin 
b. İbrahim ve (ç) . Hacı veli nam kirnesneler ile ihrak idüp ve 
ba'zı mücelled kitabiarın ve ba'zı esbabların aldiğı kendü 
i'tirafiyle bin-i teftişde .sabit ve zB.hir olmagın kürege gön
derildi. 

XLV 

Ber-müceb-i tezkire-i za'im-i !stanbul, el-vakı' fi 7 Rebi'ulevvel 
sene 972. 

1 - Osman b. Tanrı-virmiş : Mezkurı Kakivize (Gebze?) den Ali 
Purtuk Beg'ün kethüdası hırsuz yatağıdur diyü getirduği ecU
den dört ay ·habsde yatup, hali ya küreğe virildi. 

2 -Mustafa b. Hamza : Mezkür yankesici olduğı müseccel olup, 
tokuzyüz yetmiş Ramaz8.nının on üçünde habs olunup, baliya 
küreğe virildi. 

3-Hamza b. Yusuf : Mezkfırlar 1negöl'den dört nefer mücrimler 
4- Memi b. Yusuf : alup, ka.n bususı içün getürdülüp, sabıka iki 

neferi küreğe virilüp, haliya mezkilrlar dahi virildi. 
5 - Yusuf Edhem : Mezkilr h.ırsuz olup, Bursa'dan getirdilüp, mü

seccel olup küreğe gönderildi. 
6 - Ferrilh b . . Abdullah : Mezkiır kilit bozup, dükkan açup, es bab 

serika itdüği müseccel olup küreğe virildi. 
7-Mustafa Hasan : Mezkfırı (ç) Beylerbeyi Yankesici (ç) ge-

tirüp-küreğe virildi. . 
8 - Halil Aı:ab : ~ezkUr yankesici olup, Üsküdar Efendisi'nde 

müsecceı olup küreğe virildi. 
9 - Hasan b. Abdulla.b : Mezkiır bir sipahinün odasın açup ve hamr 

itdüği müseccel olup, Os~an kolundan ( ?) ·mahbus olup, kü· 
reğe gönderildi. 

10-Süleyman b. Sefer : Me~ kumarbaz olup, bir def'a şehirden 
sürülüp, giru gelüp kumar oynaduğı ecilden küreğe virildi. 

ll- Hacı Ali : MezkUr yankesici olup, müseccel olup, küreğe gön
derildi. . 

12-Ali ıPurtuk : Mezbilr yankesici olduğı sebebden )riireğe gön-
derildi. 
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13-Hızır b. Abdullah : Mezkfır kendüyi kuldur diyü satdurduğı 
eeliden küreğe gönderildi. 

14-Yusuf b. Abdullah : Mezkfır bir kimesnenün cariyesin iCUal 
idüp, tasarruf itdüği, Efendi'de müseccel olup küreğe bu!'l
ruldL 

15-Oruç b. ,..._. : MezkU.r çuval serika idüp, Harami-dere'sinden 

getürdilüp küreğe gönderilqL 
16-Kasım b. Abdullah : MezkU.r, Divan'da ~inebend ~ ?) k_esdiği 

Efendi'de müseccel olup, küreğe gönderildi. · . 
17 - İlyas b. Abdullah : Mezkur Silivri kadılığı.p.a tabi' karye-i Ba

labanlı'dan olup, avratını ( ?) katı itdi diyü getirdilüp küreğe 
gönderildi. . . 

18 - Hasan b. Abdullah : MezkUr Vize kadılığına tabi' karye-i Orta
lu'dan olup, avratını değnek ile urup, katı itdüği ecilde~ kü
reğe gönderildi. 

19-Ali b . İskender Kasab : MezkUr ev açup hırsuz oldugı ecilden 
küreğe gönderildi. 

XLVI 

Vilayet-i Karaman'ı teftiş iden (ç) defteri mucibince gelüp, 
küreğe emr olunan mücrimlerdür. Fi 15 Rebi'ulevvel· sene 972. 
Nefs-i Konya der mahalle-i Akbaş : . 

ı-Mustafa Abdullah, Rumeli : ;Mezkiir içün mahallesi halkı Ru
meli'nden gelmiş bir levenddür, nice müddet amiller ile yfuü
yüp, ba'dehu evlenüp mahallemize geleliden [berü] şirret ve 
şekavet ve fesaddan hali olmayup, nice Müslimanların evine 
girüp, esbabın serika idüp ve ba'zı Müslimanlarun avratlarına 
ulaşup arniller ile sicil itdirmez diyü bi'l-muvacehe şehadet 
itdükleri ecUden küreğe gönderildi. 

Mahalle-i Hatunlar . . . 
2- Ali Nasır Kürt : MezkUr Konya ovasından iki öküz uğru~ayup, 

Larende'ye varup b'ey' itmiş iken sahibi varup bulup getirüp, 
şer'ile sabit idüp, su'al olundukda «Arablar köyünde Neb1 nam 
ki.niesneden satun aldım, ehl-i karye dahi bilür» didikde, mez
kftr Nebi ve ebl-i karye. «Bizüm bı,ınd~n baberin:}.:iiz .yokdur» 
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di yü cev&.b virüp, subute kadir olmayup, hırsuzluğı ( ?) mukaı:
rer olmağın küreğe ·gönderildi. 

Mahalle-i Mehmedlü tabi'-i Konya 
3 - Peltek Bektaş : Mezkiır Pe1tek içtin ehl-i karyesi ve andan gayri 

üç karyenün halkı cem' olup, müfsid v:e şaki ve lmttau't-tarik 
hırsuzluğı ve haramlliği zahir olup, nice def'a subaşı habsine 
virmiş idik. Bir tarikle halas olUr» diyü şehadet itdükleri ecU-
den küreğe gönderildi. · 

Karye-i Arpalar, tabi'-i Konya 
4- Mercan b. Abdullah : Mezkfırun arnden katl-i nefs itdüği mü: 
· seeeel .olup, ehi-i fesad· olduğına bi-garaz Müslimanlar Şehadet 

idüp,. el-an mevlası olan fftida-virdi dahi «Zabtına kadir de
gilüm». diriıeğin küreğe gönderildi. 

. . 
Karye-i (ç) 

5 - Ali b. Veli 
6 - Tanrı-virmiş b. (ç), eş-şehir bi-Kayış ( ?) 

Mezkiırlar içün ehl-i karyesi «Şerir ve şakilerdür, mezkiır Ali'
nin hakkında Hani binti Ahmed'in esbabın serika itdüğine sicil 
dahi vardur diyü suret-i sicil ibraz idüp ve mezbur Tanrı-vir
miş'in de elinde Ali'nin serika itdüği esbablardan esbab bulun
mışdur» diyü şehadet itdükleri sebebden küreğe gönderildi. 
Karye-i Ortaköy, tabi'-i. kaza-i Andugı, der liva-i Niğde· 

7- N asiılı Yusuf : Mezkür sabıka bir hürrü'l-asl kirnesneyi bey' 
itdüği Konya mahkemesinde sabit olup, kal'ada habs olunmış 
idi, haliya küreğe gönderildi. 

XLVTI 

Ber muceb-i tey;kire-i za'im.-i İstanbul, sene 972. 

1-Ah.med [b.] Mehmed Mezkiırlar Bursa'lı olup, . ellerinde 
~_Mahmud [b.} Melimea· mesrlık katır bulunmağın Kurd-oglı 

gemisine virildi . . 

3 -Hasan [b.] Abdullah: Mezkiır Kadri Çelebi'nin kulı olup, bir 
kimesnenün evine. girdüği ecUden Bursa'dan Kubad Beg gön
derrneğin Kurd-oglı gemisine virildi. 
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XLVlll 

An ser-çavuşan-ı dergah-ı ali. Fi gU.rre-i Rebi'ulahir sene 970. 
Mezkürlar yayalar olup, zikr olunan İs
ma'il hırsuzlukda· tutulup, mezbfır Budak 

1-İsma'il b. Hasan içün yoldaşımdur dimekle mezkfırlar Mi-
2-Budak b. Bayram dillü gemisine küreğe buyuruldı. El-vakı' 

fi 22 Zilhicce sene 968. . 
Bunda olan defterlerde aranup b~unmamagın subaşından ge
len tezkire mücibince kayd olundı. 

XLIX 

Sekban Ali Beg Divan-ı Humayün'a getirüp küreğe· gönderilen 
Mücrimlerdir. Fi gurre-i Ramazan sene 972. 

Karye-i Kemaller, der kaza-i Çorlu 

1-Bali veled-i İsma'il : Evine levend getirüp, yemek ve içmek 
eyledüği ecilden gönderildi. 

Karye-i Kurtulmışlar, der kaza-ı Hasha-ı İstanbul 
2-Yahya veled-i Ekşi Ali İmamlarılım kısragını yardan uçu-
3 -Huseyin veled-i Abdullah rup öldürdülderi ecilden küreğe .. . 

-
Mezburlar kefile 'Virilüp ıtlak bııy·uruldı. Ber muceb-i tezlcire-i 
Re'is Efendi fi 24 Receb 913. 

4-Deli Süleym3:n b. Me.hmed, karye-i İsaca ( ?) , tabi'-i Çorlı : 
5-Mustafa b. İbrahim, Karye-i Kemaller, tabi'-i mezbfı.r : 

Çorlı kurbmda bir sar~ç öldürmişler, mezkfırlardan isnad ider
lermiş. 

ltlak buyuroldı. ·Fi 8 Receb sene 914. 

Heme be-tak:rir-i Ali Beg el-mezbur. .· 

6-Hüseyin b. Mehmed : Diger Hüseyin nam kirnesne (ç) bir me
.kanqa konup yaturken mezkfır (ç) Hüseyin bargirine bintip 
gaybet eyledüği ikrariyle ;:;abit aldı diyü . İstanbul kadısı na-
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ibi siiret-i sicil göndermeğİn Piri Çavuş elinden küreğe gönde-· 
rildi. Fi 7 Ramazan sene 972. 

7-Franko veled-i Yorgi :· Mezkıir zimmi ayni binti AbdullaJ;ı nam 
müslime Hatun ile bir döşek içinde yaturken tutulduğına !s
tanbul ·kadısı na'ibi sicil itdükde mezblir zimı:ni İsiama gelrne
ğin sünnet olup, ·küreğe konulmak buyuruldı. Fi 14 Şa'ban sene 
972. 

Ber muceb-i tezkire-i Re'is Efendi 

L 

Ber mfıceb-i tezkire-i za'im-i !stanbul, sene 972. 
1-Hasan b. Hasan 
2- Oruç b. Abdullah 
3-Mihal Yuvan 
4-Ray ko Nikola 
5-!stati 
6- .:ıL JJ.AJ )\... 

7- ı.SJ't...) ı.S.ıl.> 

Mezkfırlar Filibe'de ev basup ol sebebden getürdillmeğiıı küre
ğe konulmak buyuruldı. 

8-Mehmed b. Şa'ban : Mezbfır, Bursa zindanından tutsak kaçırup 
getirilmiş idi, küreğe buyuruldı. 

9 -Tur Bati b. nyas : Mezkfır hırsuz şeriki olup, ol sebebden ge
tirilmiş idi, küreğe buyuruldı. 

10-Nasfıh b. Mehmed: Mezklir bir kimesnenün avratına varup, 
ol sebebden habs olunmış idi, küreğe buyuruldı. 

ll- n yas b. Mehmed : Mezkıirun elinde serika es bab bulunup, h abs 
olunmış idi, Küreğe buyuruldı. 

12- (ç) : Mezkfır Karahisar'da bazarganlar (ç) getirilüp 
habs olunmış idi, küreğe .buyuruldı. 

l tlök buyu:ı:u .. ldı. 

13-Ali b. Kurd : Mezkiır Pazarcık'dan olup, yola iner di~ Abdill
vfisi çavuş getürı;ııiş idi, küreğe buyuruldı. 
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14-Abdi Ermeni : Mezkiir Diyarbekir'den olup, mal buldı ( ?) diyü 
getirilmiş idi, küreğe buyuruldı. 

Jtlak buy·uruldı. Fi 13 Ramazan 97 4. 
15 - Hüseyin b. Ali Mezkfır_ Turhal kadıl~ğından olup, müzevvir 

olduğı sebebden getürülmiş, küreğe buyuruldı. 

Kisesi virilip) ıtliik buyuruldı. Fi S Rarrw.z,an sene 973. 

16-Muzaffer b. Receb : Mezklır Kastamanı'dan yaramazdur di yü 
arz olunup, habs olunmış idi, küreğe buyuruldı. 

Kisesi viriliilp ıtliik buyuruldı. Fi tari?ıi~-mezbUr. 

Mezkiirlar Bozok'dan müzevvir
17 -FerrCı.h-zad b. Calab-virdi : 
18 - Murad b. Calab-virdi : 

iüi, telhis da'va iderler diyü geti
rilüp habs olunmış idi, küreğe 
buyuruldı 

19-Nazar b. Nasrullah 
20- tıyas b. Nasrullah 

Mezkiirlar Bakır-kuresi'nden diyü ge
tirilüp habs olunmış i[di küreğe] bu
yurdular. 

21 - Veled b. İmirze : Mezkfır Bozok'dan olup, eyü kirnesne değil
dür diyü Çorum beyi gönderüp habs olunmış idi, küreğe buyu
ruldı. 

22- Seyfi Kaliab : 
23-Ahmed Bilali : 

Mezkfırlar kaliablar olup, gümüş arayıcı 

Mahmud Beg yedinden habs olurunışlardı, 
küreğe buyuruldı. 

24 - o-~ ~1.. : Mezkiir Novaburde'den gelen kallablardandur, 
küreğe buyuruldı. 

Itliik buyumldı) Fi 2 Rebiruzahir sene 915. 

25 -Yusuf b. Abdullah 
26- Osman b. Abdullah 

Mezkfırlan, Vize beği köy basdı diyü göndermiş idi, küreğe 
huyuruldılar. 

27 -Hüseyin b. Himmet : Mezkiirlar yankesici olup, habs olun-
28 -Bayram b. İskend~r : mışlardı. 
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29 _Ali b. Kasım : Mezkiirlar Silifke'den sancağı begi kethüd~-
30 _Veli b. Kasım : sı evim basdılar diyü getirmegin habs olun

m.ışlardı, küreğe buyuruldılar. 

31- İsma'il b. Mehmed : Mezkiirun evinde serika esbabı bulunup, 
sicil olunup, hasb olunmış idi. Küreğe buyuruldı. · 

32-Hızır : Konya kadısı arz gönderüp, Konya'da sakin olan Ku- · 
bad nam hırsuz ugruladuğı esbab ve davarı mezbfır Hızır'a 
'virdüm diyü ıkrar idüp ve mezkilr Hızır da'ima Kubad'm ya
tağı olup, uğruladığı esbab ve davarı alup, ahar vilayetde sa-
tup ve bundan ma-ada J' jjı_\l nam fahişe haturu olup, 
mezkfırun ma'rifeti ile fısk meclisine varup, tutulup, miraren 
sicil olundukda şehirden sürülüp girü geldükde (ç) subaşısı 

habs eyledükde (ç) gaybet idüp ele gelmedüğin (ç) İstanbul'
da bulunup, küreğe emr [olundı.] Fi 9 Ramazan sene 972. 

33 -Ali b. Bostan : Mezkiırun elinde serika ferace bulunup. sicil 
olunup, nabs olunmış idi, küreğe buyuruldı. 

Defteri Re'is EfendiJye virmek içün subaşıya virildi. 


