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MORA İHTİLALİ .TARİHÇESİ VEYA 
PENAH EF. MECMUASI 

[c. ıı. sayi 9, sahife 240 dan devam] 

sabıkı üzere alı1f eleri verilmek şartiyle nizama bend ve Arnabud askeri 
bu vech üzere nizama bend oldukda ve seferlerde dahi azim hidmet 
ve cenkleri olacağından başka Arnabudlukda bu kadar vazifekar asker 
olunca külliyen Arnabudluk ele alınur bir tarafa gaaret içün pişe-fesad 

zuhur ider ise vazif ekar asker mani olur ve münasib ise tergib içün ·her 
sefere vardıklarında birer akça terakki verile" ve vüs'at-i hazine oldukda 
bu askeri tevfir idüb seferlerde işe yarar ve İskenderiye ve Bar ve 
'Ülgün taraflarından üç bin kalyoncu nısfı kalyoncu ve nısfı topçu olmak 
üzere tahrir oluna ve onlara dahi bir Ağa kema merre ~vr-nizama bend 
ve alı1feleri oturakda vech-i münasibi üzere ve donanma-i hümayuna var- . 
dıklannda ziyadece alı1fe virile ve bu askeri hiç durdurmayub nısfı bir 
senede ve nısf-ı aharini öbür senede ve ychud her sene biner (olarak) . . . 

donanma-i hümayuna tayin olunalar veya her sene cümlesi tayin oluna 
ve böyle olduğu halde hem bir asker olmuş olur hem ol taraflar dahi 
ele alınmasına bil.is olur ve bu vech üzere cümle Arnabudluğun dahi 
nizamı verilmiş olur ve nizamına irade-i aliyye taalluk buyurulur ise 
tebdil-i ahlak dahi ideceklerine iştibah yokdur Fakir Mora'da ve Rumeli
de nice nice mahalde bilmuayene ...:.;:.14 (?) müşahede ve tecribe eyle
dim miyanelerini nısıf saat fasl ider -mesafede köyler olub . birisi Rumi 

·ve birisi Arnabudce tekellüm idüb Rumi idenler halim ve edib ve müte
vazi ve muti' olub ve Arnabudce tekellüm idenler ruunet ve huşıinet 
üzere olub daima fesad ve gaar (gaaret olacak) ve hasar ile melı1flar 

olup nefs-el-emr Arnabud lisanı bir serd lisandır nevaziş içün olacak 
kelamları varınca kelamlarından unf ve huşunet zahir olur Arnabud lisa~ 
nınca tekellüm itmemek ·lazım gelse heman cümle huşunetleri zail olub 
tebdil-i ahlak ideceklerine mikdar-i zerre iştibah yokdur Zira lisan-i mez
bur zerafetden bibehre ve Türk! lisanını bilmemeleriyle es suhbetü müessire 
~;-~ .. ~.,,,_..al\ lezzetinden mahrumlardır ve mutlak bir kavın terbiyesi bir devle-

. tin tekellüm itdiği lisanı tekellüme muhtacdır ve illa f e!a zira buz-il-hikmete 
min fem ir-rical J~)I 1~ 0 .. ~s::Jı_,;.. onlar Türk! lisan bilmemeleriyle içle
rinde olan bila terbiye tavr ve tarzı bilürler ahardan ve ahar diyardan 
meta-i feraset ve irfan alamazlar ve böyle olunca daima hodpesend olub 
kavi ve fiillerini pesendide idegelüb binaenaleyh başka millet ile ülfet 
istemeyüb daima hayr ve şerri Cinsleriyle itmek isterler ve ber minva.I-i 
muharrer nizamlarına irade-i aliyye tealluk buyurulur ise içlerinden mu
teber ulema ve alel-husus şeyhlerinden bir mikdannı dilfirib ve bir hatt-ı 
şerif isdar buyurulur en - nasü ala din-i mülukihim r"')_,ı .. J' . .:ı j>- u-.l:!I 
fehvasınca mumaileyhimin delaletleriyle fimaba'd Arnabudca tekellüm 
olunmaya ve lisanlarını tebdile labüd birkaç seneye muhtacdır ba'd-el
yevm ihtiyari kimesne Arnabudca tekellüm eylemeyüb Türk! tekellüm 
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eyleyeler deyü şartlanalar ve üç beş sene içinde Türk! lisanını bir mik
dar ele getürünce iztırari aralıkda Arnabudca tekellüm eyleyeler ulema 
ve meşayihleri ve bey ve beyzade ve mfrimfranlarmm ihtimamlariyle 
müddet-i kalflede lisan-i mezbUru feramuş iderler ve bu makule şeyler 
mel'abe addolunmaya erbab-i devlet olanlar zfr-i hükmünde olan ecnas-i 
muhtelifi (muhtelifeyi olacak) tarik ve nizamına koyub aglal-bend-i 
itaata sevk ve tergib idüb nizama koymak içün bundan ziyade ihtimam 

· eyleseler vacibdir delil İspanya Hind-i cedidi buldukda ahalileri Arna
budluk gibi değil idi yeri ve göğü fark eylemeyüb ne gfıne sanatlar ile 
nizama bend itdirdiği inkara mecal yokdur. Amerika'dan karılar getürüb 
İspanya da tezevvüç ve tevellüd iden oğullan babasının ve anasının 
lisanlarını bilüb sonra ol oğlanları Amerika'ya tesyir ve tercümanlık 

idüb müddet-i kalflede kavm-i mezbur Jisan-i Amerikayı feramuş ve 
lisan-i firengi ele getürdüler Bu takdirce neme gerekdir yahud böyle 
bulundu diyenler behaimden farkları yokdur. Bazıları beni ademden 
bir günün,ya bir senenin işini veya muammer oldukları kadar vakıtla

rında vaki olan vekayii istidadlarına göre bileceklerdir. Bunlar dahi az 
bulunur ekser-i nas mevcud oldukları meclisde güzeran iden sohbeti 
zabt ve bir saatden sonra nakline muktedir değillerdir Tufan-i Nuhdan 
şimdiye kadar cümle alem bu ayardan olsalar felekiyah. (felekiyat) ve 
hendese ve hey'et ve pusula ve barut ve aletleri ve basma ile tevfir-i 
kütüb ve gayri fenleri kimesne bilmezdi Ancak erbab-i basiret olanlar 
sayesinde bulundukları devletin devami içün ömürlerini ancak bu şeylere 
hasr itmelü Zumerat-i Arnabudan Mora'da ve sair diyarda sefer esnasında 
bazı mahalleri gaaret eylediler Ancak kusur iki şeyde vaki oldu Mora 
imdadına giden Arnabud taifesi başı ve kıçı olmayup esafillerinden 
kimesneler gitmişler idi Birisi birine itaatı yoğidi Bunda sfr-i tedbir . 
oldu Böyle iktiza itdiği balde kaç bin asker tayin olunacak ise her bin 
neferi yahud beş yüz neferi götürmek için Arnabudlukda m!rim!ranlar ve 
paşazadeler vardır onlara emr-i ali gitmelü idi Şu kadar askeri eyüle
rinden intihab ve alub mera'ya gidesin Hilal-i rahda murur itdiğin teca
vüz itmediğinizi müş'ir ilamlar alub memuriyetiniz hasebiyle ilamları 
götürüb Mora muhafızı ve Seraskeri tarafına virüb müşarünileyh dahi 
ilamatı Deraliyyeme göndermesi içün ve ilamat ile vardığınızda hizmetine 
istihdam eylemesi içün başka emir tarafına gitdiği ve sizden başka bila 
izin ve sizin maiyetinize olmayarak güruh güruh başkası gider ise kabul 
itmemesi içün dahi emr-i ali gitdiği bildikde vech-i meşruh. üzere amel 
ve hareket eyleyesiz deyü ve bu siyak ile giden asker mikdar-i zerre 
tecavüz itmez Amma Mora seferine gidenler bir alay başsız esafilden 
ademler olmakla Mora'da mal ve servet peyda itmeleriyle Arnabudluğun 
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beyzadelerine ziyadesiyle giran geldiği biddefeat müzakeresi s.ebkat itmiş 
idi Mora seferi çobanlarımızı bize nedim eyledi deyü söylerler idi Maahaza 
böyle esafilden iken Mora kazalarına akça virüb gedik itmek birinin 
hatırına hutı1r itmiş şey değildir. Vülat hazaratı dilfirib idüb tevzi eyle
dikleri tekalif-i şakka defter akçalarını bir gün evvel alup yine başka 

defter tevzi itmek içün aralık olsun deyü bir kazaya tevzi itdüği akçayı 
bir bölükbaşıdan alub yedine giran murabaha ile kaza ahalilerinden 
temessük virdirüb ve kaç kise ise deyü kise başına bir nefer ve her 
nefere mahiye alı1fe ve taamiye sekizer guruş virilmek üzere temessük 
aldırub gelecek ayda başka defter tevzi itdikde kazanın içinde olan 

, bölükbaşı virdi ne güzel, virmediği halde başka bölükbaşıdan alub yine 
kaza ahalirerinden giran murabaha ile temessük aldırub ve kazanın her 
zaman deyni kaç kise ise her kise başına bir nefer alı1fe ve taamiyyesi 
mahiye sekizer guruŞ ahz eylemeleri üzere t~messük virdirürdi Mora 
böyle şeylerden harab olub bu gı1ne vülatın ruhsatı mübah menzilesine 
varmağla ba'zan a'yan ve kocabaşılar dahi vilayet umı1riçündir deyü 
bölükbaşılardan akça alub vilayetin deynidir deyü temessük virürler idi 
Vülat esafil-i nasa bu kadar açılub mahiyeti aşikare olunca labüd hükmü· 
dahi nafiz olmaz ve here ü merc olacağı zahirdir Mora'nın nizamına 

inayet buyurulsa gayet isabet ollırdı Zira bir müddetden sonra beni 
ademden hal' kalcı.cakdır ve zumre-i Arnabı1dan memalik-i mahruse ile 
ticaret ve sair cihetiyle ülfetleri olmamağla siba'dan farkları yokdur Ter
biyeye muhtacdır Zira nufı1s-i kesire olmalariyle seferlerde çok iş görürler 
Sebükbar askerdir Ancak şimdi oldukları gibi bir işe yaramazlar Mos
kolu · ikaaz-i fitne içün Bahr-i sefld adalarından ve gayri taraf dan ve 
ba'zan Mora'dan vafir uşakları alub Moskova (Moskova'ya) götürüb 
ilm Ü terbiyelerine ihtimam idüb küfr ile dide-i basiretleri perde-i küfr 
ile mahcub iken bu mertebe ihtimamları ola ve ümmet-i. Muhammdden 
olanlar mühim eylemeyüb münasib olmadığından başka riza-i baii dahi 
olmamak gerekdir Delvina ve Avlonya bu iki sancakdan bir mikdarı 
uşakları Asitane-i aliyye'ye getürübr sı1rundan ha: ic bir m +aile koyub 
kut-i layemı1t taayyünatları (tayinatları olacak) ihsan ve hocalar tayin 
olunub okudub. ve Amabudlukda teftiş olunub bu iki sancakdan ne kadar 
bey ve beyzadeler var ise ve paşazadeleri on beş yaşından yukaruları 

defter idüb ve cümlesi ba ferman-i ali Rumeli ve Anadolu, Mısır ve 
Bağdad'a varınca her ne mahalde vüzera ve mirimiran var ise taksim 
oluna ve hidmetlerinde olub okuyub ve yazub bu iki sancağın ahalileri 
adem-i ülfetden Amerikan kavminden farkları yokdur Bu makule şeylere 
masarif gider dinür ise miri iradına hükmünce nizam virilse bila meşak
katin ve mugayir-i şurı1t olmayarak nizamına irade-i aliyye tealh1k buyu-
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rulur ise yer yüzünde hülliyen zulm ref'olacağından başka miriye dahi 
fazla irad hasıl olacağı ve masarifden başka hıfz olunmağa fazla akça 
hasıl olacağı kati ( 459) zahirdir İrad-i miri bila nizam olmağla taşralarda 
bir mertebe zulm olur ki kalem tahrir itmeğe cesaret idemez ..... . 
• • e o • • • • • • • • • • • • • .:1 • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ve her diyar böyle ancak -Mora 
ahalileri fil'asıl bu babda azim taksirat itmişlerdir Venedik'den nez'
olunduğu vakıtdan berü nizamını Deraliyye'ye niyaz, itmediler ve niza
mını fark ider erbab dahi bulunmadı ve elyevm bu hal üzeredirler iklim-i 
Amerikayı İspanya yeniden buldukda sefineler ile atlar götürüp soltatlar 
süvar olub Amerika yı tutmak içün müsaraat eylediklerinde kavm-i 
Amerikan bunları cesed-i vahid (?) kıyas idüp soltatlar atdan nüzı11 
itdiklerinde görüb mütehayyir oldular ahali-i Mora dahi biecmaihim 
r4·~~ bu hal üzere olub ve nizam nedir fark itmediklerinden başka 
marziyeleri dahi değildir Bab-i zulm (ve) hiyle mesdud olur Devlet-i 
Aliyye taşra halkını bila süal nizamına irade buyursa müceddeden dünya 
i'mar olurdu ve Mora'da yeniçeri bnlunmayan kal'alarmda ve kasabala
rinda Bosna misillü birer kapudan ile asker komak mümkündür Ve 
daima düşmandan emin olur Ve Mora nizamına irade-i aliyye teallı1k 

buyurulur ise ahalilerini bila süal suret-i nizamı canib-i acizanemden 
tariki emr buyurulur ise iraet olunur Zira Mora ahalileri nizam deyü 
her ne gune iltimas iderler ise beher hal tarikince olmak imkanı yok
dur Reca'na ila sadadina ~.ıl..ı..., Jı l: .. ~ J (aynen) Bu iki sancakdan bilad-i 
Arnabı1danın nizamına murad-i aliyye buyurulur ise buna dahi himmet 
oluna Yenişehir kazasından Partarya ve ( bir kelime okunamadı) ve 
Tırnava ve Kiliseli ve Yenice kasabalarından birer mikdar merd ü zenden 
erbab-ı senayi'den kimesneleri büyük olan bilad-i Arnabı1dana nakl ve 
ve üç sene kadar meks idüb paşaları tehdidlerile (bir kelime okuna
madı). ve astar ve buğası ve alaca ve sair metaı i'mali ve sair kumaş
ları ta'lim eylemeleriçün evamir-i aliyye ile paşaları ve bey ve beyzade
leri tehdid oluna kuvvetden (kuvveden) fi'le gelinmesine inayete muh
tacdır Müceddeden i'ma.r olacağından başka tedrici miriye dahi şey 
hasıl olacağı ve bu. suret dahi kavm-i mezbı1run terbiyelerine vesile 
olacağı zahirdir ve aleyhittevfik 

Ahval·i hazariye ve sair ve a'yan 

Memalik-i mahrusada her ne kadar eyalet ve sancaklar var ise ka
leme alınur ve kazaları cümlesi kaleme almur ve valilere müceddeden 
hazariye ve seferiye bağlanur ve her kazanın hazariye ve seforiyesi 
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başka başka defterhane-i amireye kayd olunur ve kezalik vüzera ve 
mınmıranın mansıblarında. döşeme-bahaları ve De-vlet.i, Aliyyeden 
olsun validen olsun birine mübaşir geldikde hidmet-i mübaşiriyyesi 
kazaya tevzi olunmaya muanid (aynen) tarafından ve kabahatlu tara
fından verile tehdid oluna ve kazaca geldikde kaza tarafından verile 
ve eyaletçe ve saricakça vürfıd iden Devlet-i Aliyye mübaşiranın hidmet 
ve mekülatlariçün mansıba göre tahmin oluna ve evkaf virmek üzere 
bir mikdar şey ta'yin oluna Kaza be-kaza defter oluna ve defterhane-i 
amireye kayd oluna ve mefruşat-baha içün mansıba göre bir . mikdar 
şey tahmin olunup kaza be-kaza defterhane-i amireye kayd oluna ve bir 
mansıb bir valiye tevcih olundukda mefruşat-bahayı azline kadar fakat 
bir def'a ala ve Devlet-i Aliyyenin mübaşiranı .hidmet ve mekülatlarını 

senede bir def'a ;;ılalar ve hazariye ile bunların her birinin başka başka 
kaza be-kaza suret-i defterleri ihraç oluna ve ber minval-i muharrer ahz 
itmeleriçün emr-i ali dahi sadır <Ôla ve valilerin ikamet eyledikleri sa
rayları ta'mire muhtaç oldukda masarifi ayaletçe veya sancakça verile 
ancak ta'miri bila ferman olmaya Deraliye'ye ifade oluna ve ta'miriçün 
emr-i ali sadır ola ve masarifi keşf oluna Ba'dehG. eyalet ise yahud sancağ 
her kaza virmesiçün emr-i ali şeref-sudilrundan sonra vireler ve sair bahane 
ile hidmetkar ve saraydar ve himar bargir (beygir) akçası ve zahire-baha 
ve şair ve saman ve katır-baha ve hediye-baha ve revgan-i sade ve sair 
gfıne bir akça verilmemek ve bila emr-i ali bir şey verilmemek üzre hatt-ı 
şerif ile men ve tehdid oluna Ve Devlet-i Aliyye murad itse bir kalem 
hocasile ihdas eylese bu kalemin umun senede bir def'a her senenin 
rilz-i Hızırında bir emr-i ali sadır ola Birer tatar ile eyalet ve sancaklar
da olan kazalara kaza be-kaza gezüb her kazada rilz-i Hızırdan n1z-i 
Hızıra gelince bir senede ne tevzi olunmuş işe sicillatdan her maddenin 
müfredatını zikr eyleyerek defter ihrac oluna ve Deraliyye'ye getüre 
Vükelanın manzurları olduğundan gayri binefsihi taraf-i padişahiden 
dahi nazar buyurula Sahte maddeler labüd ma'lum olur tevzi idenleri 
ve ol defteri temhir iden hakimin ( hakimin olacak ) muhkem hakların

dan geline ve bu işin üzerine olmalu Zira Belgrad'dan yetmiş kise 
akça tevzi olunmak içün i'lan olunur imiş Emr-i ali sadır olur ve yedi 
yüz kise akça tevzi olunur Tevziine ruhsat (içün) emr-i ali verilmek iş 

değildir Ne tevzi olundu Ardını alup icrasına ihtimam olunarak külliyen 
zulm ref'olur ve firengistan reayası geleceğine iştibah değildir Tevziat 
tecessüs olunamadığından Mora'da Arnabudanın ihraçlariçün altı yedi 
senede Arnabudanm taleb eyledikleri akçalarından birkaç kat ziyade 
mesarif deyü yediler Ta ki Gazi vezir-i meveddet-semlr kapudan-i derya 
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efendimiz hazretlerinin teşriflerile inayet-i bari ve yüm.n-i hazret-i tacdari 
ve müşarünileyhin himmet-i gayurane-i daveranelerile tathir olundu Ve kıs 

ala haza 1..\.ı.j.c u-'!J (viJ olacak, aynen) birer bahane ile ne mertebe mal-i 
fükara telef olur ve bir sı1ret-i hasene dahi vardır ki bir dürJü bir akça 
ziyade tevzi olunmağa tarik kalmaz Her kazada tevzi olunacak defter 
tevzi oluna Ba'dehı1 kazanın valisine i'lam ile göndereler ve vali dahi 
defterin balasına sah L"" keşide idüp ba'dehı1 sicille kayd oluna Ancak 
böyle olunca valiler sah içün akça talep itmemek içün her rı1z-i Hızırda 
tesyir olunacak tatarlar bir senede ne tevzi olunmuş ise sicilli'ttdan müfre
datını· beyan eyleyerek mahtfım defter ihraç ve sahlı J..::' defteri 
Deraliyye'ye getire Gayri hiyle sığmaz ve valiler sah içün ağmaz MM 
zuhur ider ise ahali mahzarlarile Deraliyye'ye ifade eyleyeler Hakim 
(hakim oiacak) dahi i'lam eyleye akça mütalebesile deftere sah keşide 
itmez deyü ve böyle rabıtaya bend olur ise reaya asude - hal olur Zira 
kazalar bir mertebe harab olmuşlardır ki ta'bire gelmez Ekser-i kazalar 
deynleri taksite rabt olsa iş idi Zira dünya elinden çıkdı Evkaf 
gayr-i evkaf cümle kazalara böyle dikkat oluna Zira bazı kazalar zulm 
olmasun deyü evrak-i cizye boğcalarını ifraz eylediler Ancak fukaraya 
bir akça lı1tfu olmadı A'yan ve kocabaşılar iki katını tevzi ve tahsil ve 
ekl iderler ve tahrir olunduğu üzere defatir-i müfredat Deraliyeye 
her sene götürünce fukaraya çok lfıtf dur ve bu hususa ihtimam olunmak 

, farz mesabesidir Cenab-i Hak Rabb-ül-alimi'ndir J.ı~~)l.ll':-'J ( aynen ) 
maazallah kısaslarımıza irade-i aliyye-i subhani teallfık ider ise bizlerden 
hayır gelmeyüb layüad nika!e duçar oluruz ve aleyh-it-tevfik 

Zümera.t-i mumaileyhim Asitane-i aliyye'de madam ki serlevha ve 
vekayi' veya gayri bir hidmdte memur değildir veya alil değildir man
sıbların! kendüleri varub zabt ey!eyüb niyabet ile zabt eylemeyeler ve 
ol makule· hidmetlere memur olanlar veya alil olanlar mansıblannı niya
bet ile zabt olunmak· iktiza'etdikde sadreyn hazaratı taraflarında,n l).a
puya i'lam oluna ve niyabet ile zabtına ruhsat-i aliyye erzani buyurul-

dukda nayib ':-"oL. Asitane.de olmalu mahiyeti malfım ola ve gidecek nai
bin yedine sebebini zikr eyleyerek emr-i ali virile kezalik maişetleriçün 

nüvvabın yedlerile emr-i ali virile ve nüvvaba dahi maktuan mukataa 
misillü iltizam ile virilmiye Emanet ile zabt eyleyeler levli'tke lema ha
lakt-ül-eflak :.:]){; ':11.,::.;:l;.. lı .:.l)t _,J ve dahi vema erselnake illa rahmeten lilale

mln J::ll..U "~.a- J )ti ~l:l-;I l.. J ünvanile muanven olan fahr-i evliya (enbiya ola-
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cak) Muhammed Mustafa aleyh-is-selatü ves-selam efendimiz hazretlerinin 
şeriatı ve şeriat dahi mazmun-i Kur'qn~i azim-üş-şan olub emr·-i bari ve şe
riat-i muhammed1 maktuan verilmesine riza-i bari ve sahib-i şeriat efendi
mi~ hazr~tlerinin riza-i şerifleri olmamak gerekdir ve bir hici'met ile istihdam 
olunmayub alil dahi değilse mansıb sahibi ve hilaf-ı inha ile mansıbını niya
bet ile zabtına cesaret idenlerin yerleri ba hatt-ı hümayun hak ve ismini 
ceride-i kuzatdan ihrac ve nizam-i mezbfire cümle memalik~i mahruseye 
ba ferman-i ali i'lan oluna Bir kazaya mezkı1r şurUt üzere yedinde emr-i 
ali olmayarak bir nayib gider ise ahali kabul eylemeyeler ve ibtida-i 
emirde memalik-i mahnıseye i'lan olut:ıa Ve bulunan naibleı: asıl mansıb 
sahibleri varınca civar mahaller bir malı ve baid mahaller iki malı va'de 
virile ve va'de-i mezbı1r mürı1r idüb asıl mansıb sahibleri gitmez ise 
ahali-i kaza mahzarlarile Deraliyye'ye ifade eyleyeler Ve dahi hiyle ile 
birisi mansıbım niyabet ile zabtına cesaret ider ise ahali haber .aldıkla
rında hakikat-i hali mahzarlarile Deraliye'ye ifade eyleyeler Zira dünya 
elden cıkdı ( çıktı ) ve ber minval-i muharrer hidmetlere müdavim olub 
yahud alil ise ba'del-keşf mansıbım niyabet ile zabtına ruhsat virildikde 
gidecek naibin yedine emt-i ali virileceği memalik-i mahrı1seye i'lan 
oluna Ve nizam~i mezbı1r dustı1r-ül-amel tutulmak için ziyadesile dikkat 
ve teftiş ve tecessüs ve ihtimama muhtacdır Dünyaya libas-i cedid-i 
adalet ilbas olunmuş olur ve mansıblar niyabet ile zabt olaldan (olalı

dan) beru aslından mahiyesi yüz guruş olan kaza yedi yüz sekiz yüz 
ve dahi ziyade cıkub (çıkıp) tenziline emr-i ;ili dahi isdar olunsa müfid 
değildir Dahi (daha) fena olur Emr-i ali isdar oldu ne oldu deyü terak
ki-i zulm derkar Ancak mansıb sahibleri mansıblannı kendüleri zabt idince 
tabiatile iş eski haline girür Ve mansıblar niyabet ile zabt olunmakla 
Asitane de kapu kethudalar ve sarraflar peyda olub bir devlet karha
nesi misillı1 alub viriyorlar Birkaç def'a nefy ile tedib ve nizamlarına 

murad olunmuşidi Bu makule şeyler ve sair nizamileri murad olundukda 
nefy ve katı ve musadere ile mutlak olmaz el-insanu harı-sun !ima muni' 

t· ll if'! . ..: ... c:;U\lı ve dahi bir şey olmamakla dahi fena ider İşleri ancak · 
baladaki nizamlara himmet buyurulmakla bu mahzurlar cümlesi mahv 
olur Ve sarraflar ve kapıi kethudalan fima ba'd niyahetlere karışma

mak üzere ba hatt-ı hümayun men' 'oluna Zira cümle böyle bundan 
(bundan böyle olacak) halleri diğer-gıln olub ancak hisse olunmak içi.in 
bir 'kaza zikr idelim Tırhala kazasında bir def' ada tevzi olan defterden 
kadılar on üç bin kise akça imza akçası alurlar Ayan ve kocabaşı
lar deftere nefsleriçün akça tevzi eylemelerile hakimler dahi bahane 
bulub hadden efzı1n akça alurlar ve mürad olan reaya mahkemelerden 
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tezkire alınmayınca defnine rıza virmezler Bir kaç gün meyyit defni te
ahhür (tehir olacak) olunur Ve lekad kerremna beni Adem i;r.;_ l:...Ş..u:ı_, 
ve dahi ala suret [1] ile muanven olan cesed-i insan içün izn ve t'!zki
reye muhtac olmak bu madde zulmden eşeddir Rahmen lilfukara-i 
raiyet ba ferman-i ali tezkire ve izin men' buyurulsa ne mertebe ecr-i 
cezlldir Ve fima ba'd kazaİarda bila. emr-i ali şey tevzi olunmaya ve 
tevzi olunan defterden kadılar temhir etmelerile guruş başına yarım , 
akça alalar Bir akça ziyade almayalar Bazı kazada serbesiyet (aynen) 
voyvodalar olan kazalarda böyle alurlar Anc~k nadirdir Ve vün1d · iden 
evamir-i aliyye ve buyuruldulara olacak cevab içün virdikleri i'Jamlar- . 
dan beşer guruş alalar ziyade alınmaya Ve birisi birinden tezvirat ile 
akça ve sair eşya da'va idüb sabit olmaz ise hakimler ve zabitan resm 
almayalar ve sabit olduğu surete (surette olacak) on guruşda bir guruş 
resm alına Nısfı hakimin ve nısfı zabitin ola Ve hare namile bir akça 
almayalar tehdid oluna ve varis-i kebirden resm-i kismet almayalar ve 
sagir ve sagireden dahi kanundan bir akça ziyade almayalar Ve bir ademin 
mahkemede işi var ise gide ve illa gitmeyeler Ziyaret her gün olmaz 
gidüb müdavemet idenler mel'anet içün giderler Zira bazı müzevvirler 
külle yevmin mahkemelerde müdavemet idüb envfıi Lflyl zulm ve fesadlere 
bais olmalarile fima ba'd bu makuleler mahkemelerde müdavemet eyle
meyeler ısga itmeyenleri ahali mahzarlarile Deraliyye'ye ifade ideler ve 
bu makulelerin hüsn- i balleri haklarında zuhfır iden ilamlara itibar olun
maya Ba'zı mütegalibe (mütegallibe) ve müzevvir a'yanlar mahkeme
lerde birer ikişer müzevvir yalan şahitleri ve kethüdaları her gün mü
davemet idüb kapuçukadarları misillü sabahdan akşama değin mahke
melerde müdavemet eyledikleri zulm kiyasdan efzı1n Zeyd ve Amr'in 
işlerini telvis ve fukarayı harab itmelerile bu maalde müstakillen bafer
man-i ali men' oluna Ecr-i azimdir Zira vaki olan mesalih-i ibadı telvis 
ve a'yanın ve bunlar aldıkları akça hakimlerden ziyade alurlar Ba'zı 
hakimler men' ine murad itseler kuvvetli olmalarile def' olunmazlar Kat'ı 
emr-i ali ile men' oluna Mahkemelerde birisi aharın işini görmeyeler 
ve fima ba'd bu makule müzevvirler a'yanların taraflarından ve kethüda
lari kapuçukadarlan misillü mahkemelerde müdavemet eylemeyeler Ve 
nlg ü bed zımnında hakimlerin Devlet-i Aliyye'ye ve valilere eyledik
leri i'lamlarında · filan kazanın vücı1h-i beldesi ve reaya kocabaşıları 

şöyle takrir-i kelam eylediler deyü yazarlar ve ekser-i i'lamlarından 
ahalinin haberleri ölmayub ve ba'zı i'lamları azillerinden sonra virürler 
Devlet-i Aliyye'yi dahi ta'ciz iderler Fimaba'd virilen i'Jamlar maddeyi 
haber virenler kimler ise ism ü resm ü şohretlerile i'lamlara yazıla Emr-i 

[l} Halak Allah-ül-iideme ala suretihi 4'
0

.JJ"" J" t,-;ıı .,tı_y.;. hadisine işaret ediyor. 
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ali şerf-südur idince halasında i'lam yazılmakla mahalline vaı dıkda haki
min kizbi meydane çıkacağından hazer ider Hafiyyeten i'lam virrnezler 
Gerek Devlet-i Aliyye'ye gerek valilere olan i'lamlar bu siyak üzere it
rneleriçün ve valiler dahi i'lam siyakını bala-i buyuruldularında yrızrna

lariçün ha.ferman tehdit o!İ.ına ve aleyh-it-tevfik 

Ahval-i voyvadalar 

Voyvadalar bulunan kazalarda her halde reaya siyanet olunur An
cak ba'zı kazalarda voyvada bulunmayup sebebi ba'zı kazada olan mu
kataadan kura ve gümrük ve ağnam parça parçadır Ve ekserileri bir
kaç konak aşırı olan ahar kazanın mukataasına ilhakdır[l] ve ba'z.ı ka
zada dahi ba'zı kurayı kazasının mukataasma ilhak eyleineyüb mesafe-i 
baidde (aynen) olan ahar kazanın mukataasına ilhak itmişler Ne mertebe 
sehv ü hata ve akıldan baid işdir fradat-i miri ve rnal-i fukara heman 
hemçü muy-i jengi $'-; j ı.> ~A y;-1' [2] muhtell-ün-nizam olacak işlerdir Bina
enaleyh voyvadasız olan kazalar mukataat nizamı tahrir olunduğu üzere 
nizamına irade-i aliyye tealluk buyurulur ise o makuJe kurayı ve güm
rükler ve ağnam kazasının mukataasına ·ilhak oluna ve bir kazada hiç 
voyvadalık mukataası yoğise ol kazada olan parça parça mukataaları 
bir idüb riıukataa-i mahsusa olunca voyvodalıl<. olur Ve reayanın zabit
leri voyvodalar olmakla voyvoda bulunmayan kazalarda kuzat ve nuv
vab mahkemelerde ve · muhzir başılarda ve her bir a'yan konaklarında 
keyflerince müteaddit zencir ve tomruklar ihdas ve reayayı her biri 
külle yevmin habs ve derzencir idüb akçayı ziyade almak içün hemçü 
Harllt Marut başıları aşağa (başları aşağı) masluben ve sair güne ferai
nin irtikab itmediği rütbede cevr ve eza eylediklerine iştibah yok
dur hemçü mancık [3] - i Nemrud-i lain eziyet içün aletleri olub fima
ba'd mahkemelerde ve muhzirbaşılarda ve a'yan konaklarında reaya 
habs olunmaya iktiza itdikde ceza ve tedib ve habs ceza-i ser'iyyeleri 
ne ise voyvada marif etile ola ve zabitleri habs eyleye Bir dürlü ahar 
kimesne reaya habs eylemeye ve her kazada olan ziamet ve timaı; ve 
evkaf kurasının reayası habs olmak iktiza itdikde reaya zabiti olan 
voyvadalar habs eyleyeler Ahar kimesne habs eylemeyeler 

Evsaf-ı mubayaacıyan ve mütesellimler ve cizye 
muhassılları 

Mubayaacılar sancak içinde olan yerlüye verilmeye Zira fukaraya zu!m, 
çok olur ve a'ya·ı ve muhtekirler bir karye ve çiftliğin mubayaasını mu

[1] Metinde _,.1~ıı şeklinde yazılıdır. 

[2) Arap saçı gibi 
[3] Mancınık olacak 

317 



Türk Tarih Vesikaları 

baayacı ile bitirüb ya akça ile ya hınta ile istanbull bir kilesi bir guruş 
ise raici reayadan üçer guruş alurlar Fimaba' d bir kimesne bir kazanın 
ve bir karye ve çiftliğin mubayaasım bitirmeyeler Her karye ve çiftlik 
mubayaasım kendüleri getürsün ve bitirme külliyen men'oluna Tırhala 

kazasının mubayaasını otuz bir bin keyl-i İstanbul! alub birer guruşdan 
otuz bir bin guruş ider Miri si otuz . bir kise akça ider bu vech üzere 
reaya nakliye kirasından ve mubayaacının tahsildariyesinden başka 

malından otuz bir kise akça virecekler iken mubayaacı ve cebabire 
a'yanlar seksen bin guruş mübayaa akçası tevzi ve tahsil eylediklerini 
gördüm Binaanaleyh fimaba'd yerlüye sancağ ahalilerinden mubayaa 
ve cizye ve muhassıllık bir dürlü viı ilme ye Men' oluna Ve bir eyalet 
veya sancağ valisi seferde ise yerlüye mütesellimlik ve kaimmaka:mlık 
virilmeye nihayetsiz zulm olacağından başka zabt ve rabt idemez Ehl-i 
ırzın ırzları ve reaya fukarası hetk ve payına! olub fimaba'd yerlüye 
virilmeye Asitane-i a!iyyeden yahud ahar eyatet ve sancağ ahalilerinden 
birisi mütesellim nasb oluna ve şikayet olur ise yine yerlüye virilmeye 
ahar yabancıya· virile Bu husus içün zuhur iden ilamat ve inahzara iti
bar olunmaya A'yan ve hükkam ve kocabaşiyan iş ellerinden çıkmakla 

itdürürler Derd-mend reaya fukarası ne bilsün Taşra ahalileri Devlet-i 
Aliyyeyi böyle hiyleler ile aldarnağa cesaret idenleri te'dib vacibdir Zira 
gaflet ile her kazada hükkam ve a'yan ve kocabaşiyan bir cümhur mi'-' 
sillü olub memleketler mevn1s-i pederleri gibi alub viriyorlar ve reayanın 
hiç sahibi yok gibidir Devlet-i Aliyyenin bunlardan ve işlerinden 

birinden haberi yokdur Ve fimaba'd yerlüden mütesellim ve mübayaacı 
ve muhassıllar cizyedan olmaya D~vlet-i Aliyye bu nizaml<lrm icrasına 
murad ider ise memleketlerine malik olmuş ve bu şurutlar baferman-i 
ali taşralarda dahi ilan oluna ki cebabire olanlar kat' -i ümid ideler 
ve fukaranın dahi ma'lumlan ola Zira alim Allahü teala ve kefil bihi 
şehi'da 1-t::rZ o.1ı. J-G Jl.i" .:\ıl )ı:. dünya elden gitdi ve çıkdı ve böyle şeylerin 
ve cemi' edna ve a'Ja umurun zamanı zimam Devlet-i Aliyyenin elinde 
değil gibidir Herkes taşrada istediğini işler ve söyler fürceyab olma
larile birinde devlet havfi yoktur Bimuhaba [1] zulm idgb giderler 
ve her umur mel'abe yerine koyub maksad akçadır deyüb giderler 
Hulasa dünyanın zevki kalmadı Ve reaya ve berayaya hayret alıverdi 

Ve bu gafletlerden itaat dahi azaldı Ve her fesad melhuzdur Taşrada 
bir birine zıd kalmayub işler ellerinde olmakla itmeyecekleri kalmaz Ha
kimler hükme memurdur Habs ve ceza iki maslahat ellerinde olmakla 
itmeyecekleri kalmaz Habs ve ceza kanun-i münif üzere zabitana tefviz 

[1] Metinde L\~A cı. $eklindedir. 
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oluna Cemi' hususları hutı1t-i şerife ve evamir-i aliyye ile men'ine inayet 
bir kazanın nısıf cizye malını Devlet-i Aliyye in'am etse lfüfü yoktur 
Yerlüsü yine olur ve tenzil olunub tenzilini yine aldıklarını gördüm 
Devlet-i Aliyye cümle bu nizamlara himmet buyurur ise her şey yoluna 
girür Ve illa bu gidiş ile dünya bir hale varmışdır ki nestaizü billah bir 
sefer dahi zuhur ider ise ne güne muhtel olacağı az kimesne fark ider 
ve her şey künhile hame,- güzar-i iş'arına haddim değildir Bihamd- illahi 
taala Jl.i <\.\!..\*~ bu Devlet-i Aliyye bir devletdir ki malik olduğu mema
lik:i mahruseden ziyade memleket iktiza itmez Yunanca yani Rumeli' ve 
Anatolı ve ba'zen Arabistandan ab u hava ve mahsulat ve itidal ve 
nezafet cihetile ve bahusus arz· i Dar-ül-hilafe Allah ff az!müşşan Ceml'
afattan hıfz eyleye Bu arzlara Allahın tecellisi vardır dimekdir tahrir 
olunduğu üzere nizamına inayet buyurulsa yer yüzünden külliyen zaleme 
ref' olacağından başka miriye dahi fazla ir.ad hasıl alacağı zahirdir ve 
serhadlere daima takviyet ve cemi' askeri taifesini nizam-i mezkfir üzere 
tanzim ve kezalik derya nizamı zikr olunduğu üzere nizamını virüb 
daima islam askeri havasında olmayup itaat-i cihandarile meşgul ve 
yatmayup ve bu tarikler askere itaat iras ider ve bu halet ile etraf-i 
mülı1kün serfüru ideceklerine gün gibi zahirdir Levazimat-i seferiye ve 
i'mar-i memalik ve refah-i bal-i reaya ve berayadan bizlere göre başka 
maslahat iktiza itmez Leyi ü nehar bu makule şeylere tevaggul olunca 
medain ve emsar ve kura ve ciftlikat ve cibal ve sahra her biri birer 
bağ-i İrem olacağı ve firengistan reayası geleceklerine iştibah yokdur 
ve Devlet-i Aliyye bu nizamlara himmet buyurmadığı hal'cie adalet zım
nında hutut-ı şerife ve evamir-i aliyye ve tehdidat iktiza itmez Zuhur 
itdikce dahi fena olur zizamlara hudud ve tarik vaz' olunmamakla dahi 
fena oldu Ve illa filan şeyi etmesünler dinmekle bir şey müfid değildir 

Hudud ve tarik ve şurutlara muhtacdır · 

Ahval-i cizye ve avarız 

Her eyalet ve sancaklarda olan kazaların evrak-i cizye ve avariz hane
lerine nizam virilüp keza bekaya deftere alma ve tahsil idecek muhassıllara 
vech-i münasibi üzere şey tayin oluna ve bir kaza(yı)muhassıldan alup ya bir 
kolu cizyeleri tahsil idecek cizyedarlara dahi iktizası üzere şey tayin oluna 
ve her bzanın evrakları ve haneleri defterhane-i ·für:İireye kaza bekaza 

'kaydoluna ve her eyalet ve sancağın yekunu bağiana Ve her eyalet ve 
sancağ bir muhassııllık ola Ve evkaf ve gayri evkaf bir boğça ola ve 
defterdar olanlar dahi bir eyalet ve sancakdar vakitlerile ne mikdar 
mal gelecekdir. ma'lı'.lmlan olur ve kesret-i kuyuda dahi hacet kalmaz 
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Ve cizye ve avarız ve sair parça parça olmağla cizye ve avarız bir 
kimesneye iltizamen virilmeye Her eyalet ve sancag Asitane'de mukim 
olanlardan barkeş-i hidmet-i Devlet-i Aliyye olan hacegan-i divan-i 
humayuna virile Hem mal-i miri sühulet ile. tahsil olunur hem reaya-· 
ya zulm olmaz Hem hademe-i Devlet-i Aliyye olan hacegan sebeblenür 
Hem taşranın cemi' işlerine ve hiylesine vakıf olur Takdirinde dahi 
ziyade meratib müyesser ise harcanur ve hacegan dahi mültezim züm
resinden olmayub hademe-i Devlet-i Aliyyeden olmağla hareket-i na
hemvare tasaddi itmez İderi bulunur ise ahar terbiye iktiza itmez Fima
ba'd bu makule kendüye iş virilmeye (bu) kafidir Ve muhassıllar hace
gandan olmağla vardıkları eyalet ve sancaklarda hükkam ve a'yan ve 
zabitan ve voyvadalar valilere varınca (ya kadar)" rahibleri (rakibleri ola
cak) olur Bu dahi reayaya azim lutfdür Ve cizye umuruna hükkam a'yan 
ve vülat karışmaz Şimdi ise cizyedarların zulmüne müsaade eylemele
riçün vafir şey alurlar Fimaba'd kimesne cizyeden bir akça almaya de
yü tehdid oluna Ve Devlet-i Aliyye memleketlerinden bir hususu tashih 
ve sıhhatmı haber almak murad itdikde bu zümre hademesinden hakika~ 
tını haber alur ve bir.isi mügayir - i riza - i aliyye hareket idemez Şimdi 
ise hükkam a'yan cizyedarlardan şey almalarile fimaba'd alınmamak üzere 
tehdid oluna Fakat miri boğça küşadiyesi namile muhassılın ikamet it
diği kazanın kapı~ı evrak başına yarım akça ala Ve kazalar ve nevahi 
kuzatı evrak başına birer akça alalar ve nızamına irade-i aliyye 
taalluk buyurulur ise bu şurutlar cüml~si tertib olunur Ve defter
hane - i amire ye kayd olunur ve berat - ı şerif de dahi kayd olunur ya
hut müstakillen bir emr-i alide tasrih olunur ve muhassıllar ve cizye

darlar . Asi tanede boğçeleri açub kati (,j) vafir evrak bey' iderler 
Ve taşraya vardıklarında reayaya cümleye evrak virmeyüb bir reaya 
masalihiçün ahar ayalet ve sancağa vardıkda bir dahi cizye virür ev. 
raksız (?) olmağla fimaba'd bu hiyle dahi izale olmak içün himmet olu
na Tehdid ile olmaz Evrakda olan senenin mührü her sene tebdil ol
mağla ol mühr içinde eyalet - i filan yahut sancağ - i falan deyü zikr 
oluna Böyle olunca fimaba'd kimesne iştira itmez Hiylele~i meydana 
çıkar bab - i hiyle - i mezkur dahi bu vechile mesdud olur Ve bu nizam
lar dahi Asitane - i Aliyyeden evamir - i aliyye şeref-sudurile olmaz Her 
eyalet ve sancağa varmağa muhtacdır ve nizamına tayin olunacak zat 
ola Ve her eyalet ve sancaklarda olan evrak ve hane evkaf ve gayr-i 
evkaf eümlesi bir boğçe ola Ve şimdiye kadar ifraz . olunmuş kazalar 
ve kuralarm evrak ve haneleri nafi' (?) ve bir yekun ola Cümlesi rnu
hassıllara virile Zira ifrazatı muhtell-ün-nizamdır Cümlesi boğçe-i vahid 
ola Zaman ile ifraz olundukları asırda münasib(?) zulm içün reaya istid'a 
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