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MORA İHTİLALİ TARİHÇESİ VEYA 
PENAH EF. MECMUASI 

[c. II. sayı: 7, sayfa 80 den devam) 

hususunda gayret ve hizmet-i mezbure ve meşkfireleri inkara mecal yok
dur Gayurane metanet ıdüb cenglerini amme müşahede eyledi ve cümle 
küffarın topları ve edevat-ı harbiyeleri kal'aya nakl olundu Balada mestur 
Jfa-- Mermeriye derbendini asker mürurundan sonra . küffar yine sed
ditmekle inhizam-ı küffar Anaboli'ye [1] Serasker-i zafer-esere ifadeye 
dilaverin biri Rum kıyafetine girüb (bir kelime okunamadı) ciba.Iden ubur 
ve Anaboli'ye gitdi asker-ı mezbı1r mahall-i mezbftrda meks eyledi. 

Feth·i kal'a-i Anavarin 

Balada tahrir olunduğu üzere Küffar Anavarin kal'asına istila itmek
le Moton muhasarası definden sonra asker-i İslam kıllet-i zahireden mu
zayakada olmağla sipehsalar-ı zafer-şiar vafir zahire tedarük ve Tıra
poliçe mahfazasına (muhafazasına) kıyam iden Beyzade· Ağa iki bin mik
darı asker ile zahireyi ordu-i İslama nakle tayin olunub Ağa-i mumaileyh 
dahi uhde-i ihtimamına muhavvel kılınan zahire nakli hizmetine bezl-i 
nakdine-i himmet birle Mermeriye derbendine vürudunda sedd-i müma
naat iden küffarı ü.rküdüb ve ubur idüb kal'ası pişgahında . olan ordu
gah-ı askere vürudunda zahireyi teslim ve askere taksim ba'dehu Anava
rin kal' ası teshirine azimet eylediler Vürudlarında kulub-ı .küffara havf ve 
dehşet tari ve kal'a toplarının bir mikdarını sefinelerine nakl ve kusuru
nu barut ile lebriz ve paralayub ve iç kal'ayı dahi barut ile hedm idüb 
ba'dehu küffar kasabada durmayub sefinelerine girüb asker-i İslam dahi 
kal'ayı zabt idüb sefinelerinden ehl-i İslam üzerine vafir toplar e~dahte 
idüb zarar isabet etmedi ve küffar bir dahi Mora havalisinde durmayub 
derya canibine azimet eyledi. 

Feth-i kasaba-i Arkadya 

Anavarın kal'as-i fethinden sonra Çatalcalı Hacı Ali Ağa tayin 
olunub vardığında sermest-i meygede-i isyan üzere olan küffarı ba'zen 
istisal ve ba'zen istirkak ile guşma.I maadalarına ray virdL 

Feth-i kasabat-ı. Kalamata ve Enduruse ve çiftlik-i Nişli 

Hacı Osman Bey ve İsmail Ağa tayin olunub da reh-i rastlan olan çifli
k-i mezbura vüsullerinde kullelerine (kulelerine) vafir manyalu ve usat-ı sa
ire kapanub cenge agaz itmelerile asker-i İslam açıktan hücum itmekle bir-

[1] Nauplie: Tırapoliçe'nin doğusunda Nauplie Körfezinde. 
[2] Nav{lrin 
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kaç şehidleriyle mecruh olub hamle-i saniyede lağamlar ile kulleleri hedm 
içinde olan küffarı isti'sal ba'dehu Kalamata .ve Enduruse kazalarinı tathir 
ve gılşmal idüb reayasına ray virdiler ve mumaileyhima Kalamata 
kazasında meks eylediler. 

Feth-i kasaba-i Me:ı;istre 

Mirmirandan İsmail Paşanın maiyetinde olan Mucurlu Ali Ağa sair as
kerlerile tayin olunup kasaba-i mezbılreyi feth ve civarında Ayapetroz[l] 
kazasını dahi tathir birle reayalarına ray virüb muhafazasına kıyam 
eyledi. 

Feth-i kasabat-ı Karitene ve Londar ye Fenaır 

Kasabat-ı mezbı1rı1n ahalileri varub usatı gılşmal ve ve reayalarına 
ray verdiler. 

Guşmal-i ada-i Sülice [2] 

Ada-i mezbılr Anaboli'ye karibdir usat-ı kesire tehaşşüd itmekle 
Anaboli'de bir ( ......•. ) sefinesi bulunub ve kaiklere (kayıklara) 
asker vaz' olunub vardıklarında usatı gılşmal ve istirkak maada!arına ray 
verildi. 

Guşmal-i usat-ı kaza-i Gördös 

Kasaba-i mezbılr Mora derbendi ittisalinde olup Mora imdadına 
gelen askerin dahi memergahı olmağla ve derbendci reaya dahi isyan 
itmemelerile etrafı muhasara olmayub ancak kazasının ( . . . . . . . ) ve 
zirve-i cibalinde tehaşşüd iden usatın gılşmalleriçün bir mikdar asker 
varub nizama bend ve reayasına ray virdiler Kasaba-i mezbı1re kal'asile 
her namat-ı muharrer muhasara olmayub ve Anaboli'de Serasker-i zafer·' 
eser olmağla ve Benefşe [3] kal'ası sa'b-ül-mürılr olmağla ve Kestel kal'ası 
her. tarafı derya olub muhasarasında usret olmakla muhasara olmadı 

Maada kıla-i Mora muhasara olmuşidi. 

Guşmal-i usat-ı Mayna 

İnayet-i Bari ve yümn-i hazret-i tacdari ve ihtimam-ı sipehsalar-i zafer-
şiarlarile cümle Mora ceziresi levs-i küffardan tathir olmağla Mayna 

(1] H. Petros: Tırapoliçenin cenup doğusunda. 
[2] Nauplie körfezindeki Hypsili, Spezzia adalarından biri olacak. 
L3] Monemvasia: Malee burnu ile nihayetlenen küçük yarımadanın doğusunda. 
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keferesi üzerine hücum olunması tasvib oloomağla Kalamata tarafından 
Hacı Osman Bey ve Kapucubaşı İsmail Ağa ve Mezistre tarfından Ça
talcalı Hacı Ali Ağa ve sair asker tayin olunub Mayna kenarlarında vaki 
bazı kura ve kulleleri tahrib ve küffarı istısal ancak gereği gibi deru
nuna girüb zabt olunması iç;ün su bulunmamağla sakalara muhtac oldu
ğundan başka derya canibinden dahi sef aine muhtac ve asker· dahi kalil 
olmakla Mayna'nın derununa hücum olunmayub etrafinı tazyik ve hayyen 
ahz olunan bir Maynalu kapudanını Serasker-i nusrat - eser rehin tarikile 
Anaboli'de tevkif ve asker- i İslam bu kadar guşmallerile iktifa birle 
avdet eylediler. 

Evsaf·i-Mayna 

Ekser yerleri sengistan seksen yüz kadar köyleri tahminen yirmi bin 
küffar olub ihtida Mora fethinden şimdiye kadar nizamına murad olun
mayub Mora'ya bir düşmen zuhı1r itdikde mesfurun dahi haylı keder 
virdiğinden başka miriye dahi bir akçe virmezler bin yüz yirmi yedi 
tarihinde Mora'nın fethinde bir mikdar evrak (?) ve hane Mora ile 
mahlı1ten kayd olunub bu ane gelince bir ahçe vermezler cizye ve avarız
larını Mora reayasına tahmil ve defter tevzi edüb zecren lehüm (~ll_,~ j)_ 
tahsil itdiler Fethine İrade-i Seniye tealluk buyurulur ise usret yokdur 
ve bir münasib mahallinde derya kenarında bir kal'a bina olunub içine 
kifayet mikdarı asker vaz' olunsa masarifleri _ Mayna iradından çıkar ve 
miriye dahi fazla irad kalur ve mahall-i mezbur cem'i Frengistan canib
lerinden Bahr-i Sefld tarafına mürur iden seffün behemehal mahall-i 
mezburdan ubura muhtaç olmalariyle mahall-i ticaret olacağı ve rnüddet-i 
kalilede azim bir serhad olacağı ve ahalisi fenn-i deryayı kemaliyle 
tahsil ideceklerine iştibah değildir Cenab-i Hak feth ve nizamını mü
yesser eyliye amin Cennetmekan Şehid Ali Paşa Mora'yı feth itdikde 
Mayna'ya iki üç kadı ve zabitan nasb eyleyüb ve sonra kemalile niza
mını virmek ve bir serhad bina itmek muradı idi Ancak Nemçe'de 
inhizam vaki olmağla nizamı alahalihi kalub sonra dünya bir müddet 
asudehal iken Mora ahalileri hakikatını Deraliyyeye ifade idüb nizamına 
murad etmediler Bu Ane gelince böyledir içinde mahsul var Köyleri 
ve zeytunlan dahi çokdur Harire varınca olur İradı vardır ve ağreb 
her ağustozda bıldırcın tabir olunan kuşlar derya canibinden gelüb 
karasına konduklarında Maynalu ellerile tutub tuzlayub fuçılara vaz' ider
ler Nizamına irade-i aliye teallukuna muhtacdır ve aleyh-it-tevfik. 
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Evsaf-i Serasker-i Mora vezir-i Aristo-tedbir · 
Muhsin Zade [1] 

Zatinde gayur ve sabfır ve akil ve hamiyet sahibi vakur bir vezir-i 
binazir olub egerçi Anadoli'de menkuben "ikamet idüb ve menkub 
olmağla bazı mülahazalarile her şeyi Deraliyye'ye tahrir itmezdi Lakin 

bulunduğu azim lı1tf olub sonra ba'de harab-il-Basre ., ..r"':ll <:-' ı .);. ~ 
fehvasınca Mora mansıbı kenduye tevcih olunmağla levs-i kuff arın Mo
ra'ya istila itmemesine sebeb-i müstakil olub iki üç mah mukaddem 
Mora mansıbı kenduye tevcih olunsa Mora'da kat'an ihtilal olmazdı Her 
hususuna aşina id.i Lakin menkub olmağla her hususı Devlet-i Aliyeye 
tahrir itmezdi Cenab-i Hak zat-i sütude-simat-i veziranelerini cemi-i afat
dan emin eyleye amin Elli tarihlerinde Mosko keferesinin donanması . 
gelecek değil iken ve derya tarafından mahzur yoğiken Mora muhafa
zasına Devlet-i · Aliyye iki vezirlerile bir kaç bin asker tayin idüp biri 
mtişarünilhyh olub şimdi ise Moskolu donanması alenen gelür iken ve 
Mora nihayet-i hudud olmağla derya tarafından sefer zuhurunda beher
hal Moraya düşmen musallat olacağı zahir iken zulmiye akçe tahsili 
içün fakat bir Mütesellim bulunması ne mertebe gafletdir Frbab-i basiret 
indinde hafi değildir Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eyleye amin. · 

Zeyl-i ru'ya-i fakir 

Moskolu'nun musalaha nizamı içün Asitane-i aliyyeye Elçisi geldiği 
esnada müşahede olunan ru'ya-i fakir: 

Beyoğlunda bulundım ve guya Elçi-i mezbura ikram içün büyük 
köşkler yapılmış ve Elçi-i mezbur bir büyük ve yüksek köşkde bir san
dalya üzerine oturub kıranta tahminen seksan yaşında bir adem idi ve 
Devlet-i Aliyye'nin ricali yerde olub ayak üzerine Elçinin ikram ve hizme
tine ihtimam iderlerdi ve Asitane'de her ne kadar saz ve mel'abe ..... 
. . . . . • . . ve ayu ve maymunlar ve sair mel'abeler cümlesi mevcud 
olub birer birer mel'abelerini icra iderlerdi ve Elçi-i mezbur bir müd
detden sonra insan suretinden çıkub ve kiremid renginden koyuca bir 
renkde bir. büyük arslan suretine girüb ve etrafı nezareye almak içün 
köşkün ·kenarına gelüb Elçinin bu haletini arslan suretinde görünce 
Moskonun kuvvetine delalet ider deyu ve rical-i- Devlet-i- Aliyye'yi bu 
hakaretde gördüğümden ru'yada büka ider iken ikamet itdiğim bir ağaç 

[1] Muhsin Zade Mehmed Pş. 
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dibinde yanıma bir adem geldi Fakire der ki keder itme bu gördüğün 
suret hakikati üzere arslan değildir kağıddan yapılmış mukavvadır üze
rine bir mikdar su dökülse eriyüb mahv olur o adem bu vech üzere bu 
cevabı tekmil itdikde fakir dahi bu sürur ile bidar oldum Allah-i 
teala Habib-i Ekrem hürmetine tasdik eyleye amin bihürmeti ,seyyid-il
mürselin. 

Sefer-i Mora bu makamda nihayet bulmağla acizane nizam-ı ekalime 
dair tertib olunub zeyl-i evveliyat.ı risale-i çakeranemdir. 

Tarih-isal bin iki yüz senesine mürtesim oldukda kaşane-i acizanem
de zaviye - nişin-i uzlet iken kah hal-i melalet - iştimalimi tefekkür kah 
dfi.rbin-i ibret ile etraf ü eknafı ve zemane halkının tavırlarını nezareye 
alub bahr-ı efkar-ı acizanem temevvüc ve sevda-i çakeranem ba'zı esbab-ı 
tedbir-i nizam-i ekalimin terkimine taalluk ve işbu Mora seferinin risale
sine zeyl olarak ~~biııe_cesareLplunmağla vaki olan kusuruJ!m erbab-ı 
kerem el - afvü zekat - uz - zafer _,Alal ! ~lô'j _,.Lll fehvasınca safh-i cemillerile 
setr Ü afv buyurmaları vabeste-i merhametlerine manuttur. 

Askeri taifesine dair 

Bir devlet ibtida-i zuhurunda zir i hükumetinde olan asakiri itaatde 
olub bahusus kevkebleri ikbal üzere olub memleket feth itdikce tevsi-i 
memalik ve kesret-i celbci ganaimde birbirile ittifak üzere olmaları ola
geldiği ve mülfık ve vüzera ve ümera ve vükela devletin böyle vaktınde 
askeri taifesine olan muameleleri ve ba'zen taksiratlarını görmemeğe ve 
kezalik askeri taifesinin dahi müşarünileyhime olan muameleleri devlet
lerin temekkünü vaktinde olmaz Belki ol vakıt ve hale mahsus bir tavır
dır ve nefs-ül-emir böyledir ve böyle olduğunu erbab-ı basiret fark itme
leriyle böyle vakte bu gune müsaadeyi caiz görürler ve ol devlet kemal 
ve kudret peyda itdikde kavmı safa ve rahat ve müknet ve ziynet 
tehassülüne meyyal olub ve her kasaba ve dahi kura ahalileri iradeleriyle 
hareket idüb her biri bir tavır ve meşreb peyda ider ve zabt u rabtları 
ve iktiza iden hidemat-ı aliyyede istihd~mlarında usret olduğu ve ol 
devlet karib-ül-ahidde izmihlal olacağı zahir olmağla erbab-ı basiret 
fark itmelerile zir-i hükmünde olan nuffi.s-ı kesireyi bir kaç sınıfa taksim 
ve muayyen şfi.rfi.tlara bend ve kemayenbağf şfi.rutlara mühlke varınca 
riayet ider ve bir kılı fenapezir olmamak içün iktıza itdikde 
sair umur-i cesimeyi terk ve ol emr ve hususu azim umur ittihaz ve 
devamiçün küllf ihtimam ve tedbir iderler Fealahaza bu makule işleri 

vükela zahir-i hal ile temyizi kaydında zahib olanlar hata idegelmişlerdir 
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Nizam her ne gı1ne olur ise olsun kati ve nefy ve musadere ile mutlak 
olmaz san'at ile olur Bir hususun nizamına murad olundukda ahar güne 
tavr ile ahar hususu izhar ile nizamı murad olan iş tabiatile nizam bulur 
ve avam-i nas neden neş'et itdiğini vucı1h ile fark itmezler Zira bazı 
hususun nizamı zımnında zahir-i hal ile mubaderet itmiş nice nice sade
dilan kendulerini hedef-i tir-i melamet etmişlerdir Nizam zımnında mülı1k-i 
nasara askerlerini regmend [1] tabir eyledikleri bin nefer veya ziyade 
askerin Başbuğlarının talimlerile tüfenklerini birden alub ve bırağub ve 
endahte eylemeleri ve kıyam ve .kuudları ve sair buna benzer talimleri 
külle yevmin müdavemetlerini avam-i nas ve asker dahi kıyas ederler ki 
bir bu talim ile ceng esnasında ceng edüb hasmına mücerred galib 
olmak içündür Ancak bu gı1ne talimleri ve sair gı1ne olan tedibleri yalnız 
ceng içün olmayub deveye yular takub bir katarını şütürban çekdiği 
gibi bir regmendi [2] dahi başbuğı çeke ve şurı1tlarına biri tecavüz 
eder ise ziyadesiyle icrasına ihtimam edüb gafleti caiz görmezler. 

(~·.,..1..,.,) ~.,\-1.,.,JI l.:.:--J reca'na ila sadadina çünki bir devletin sinn-i 
nemasından sonra askeri taif esisi ve ol devletin kavmi biecmaihim~~~ 
bir renk üzere iken zabt ve idare oİunmıyacakları ind-el-ukala zahir olmakla 
ve bir sınıf askerleriyle ahar sınıfı zabt itmek içün erbab-i basiret askeri 
taifesini birkaç sınıfa taksim edüb be şart-i an ki her ne gı1ne tertibliğine 
rabıta verilmiş ise bir neferini ihrac ve aharını yerine koymak (bir kelime 
okunamadı) bir taburu tebdil etmek ve bir akçalık esame almak ve ver
mek mutlak müh1k bilüb ruhsat-i aliyyesiyle ola ve vükela marifetleriyle 
olur ise bir kaç sene içinde bir heyyeti (hey'et) kesb eder ki zabitlerinde 
neferi kadar itibar kalmaz ve zabitleri neferlerine mazbut olmakla perişan
lık alameti zahir olur bu makule şurı1tlara ley! ii nehar riayet ve devamına 
ihtimam eluninak lazımdır binaenaleyh devlet-i ebed-peyvend askeri taife
sini hakimane (hakimane) eğerçi tertib buyurub ancak bazı esbabda h'iy-i 
tertibde kesret-i hurı1b ve kıtal ve tevsi-i daire-i devlet ii memleket ile te
vaggul olunduğ:undan noksan olmasına ha.is olub mesela yeniçeri askeri ve 
tavfüf-i saire nefs-iil-emr nasara askerlerinden birıkat ziyade bahadır ve 
cengeli askerlerdir ancak şurı1tu riayetine ve bazı nizamlarında gaflet 
olunmakla gerek Asitane-i aliyyede ve bahusus ta~ralarda medain ve 
emsar (JLa .. ı) ve kasabatda ve kurada sakinı1n olan sigar ve kibar ve 
ehil ve naehil ve reaya makuleleri voyvoda ve mütesellim ve sair zabi
tanın mu'hezelerinden (muahezelerinden) azade olmak içün her biri 
başlu başına kendusını yeniçer (yeniçeri) ediib ve cümle nas heman 
yeniçer olub yek-reng şekline girüb ve balada zikr olunan ukalanın 
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şurı1tu ve tenassufları bi-lkülliye muattal kalmakla tavr-i evvelden ziyade 
muhtell-ün-nizam olub bu makule askeri zabt ve cenge götürüb ceng et
dirmek ve bila izin avdet etmemelerine tariki kalmaz heman derme ve 
çatma nefer-i am (neflr-i am) askerinden dahi fena bir asker olub iş 
görülmediğinden başka inhizam ve sair perişanlık ve acz ü fütura bais 
olurlar hayfa vezaif namiyle telef olan hazain-i bişumara ve bu makule 
asker itaat etmez ve firar eder zira irade-i hazret-i tacdariyle olmuş 
asker değildir kendu iradetledyle olmuş asker olub binaenaleyh 
mahsusen asker Zeyd ve Amr misillu muayyen olmamış oldu Bu 
hal ile ser-ikarda olanlar dahi bir iş göremezler zann-i galib-i 
acizanemdir ki zirde zikr olunduğu üzere olsa münasib olmak ge
rekdir Cenab-ı Hak bais-i emn ü rahatımız olan veliyy-ün-nimetimiz pa
dişah-i islam•ı Skendr~ihtişam efendimiz hazretlerinin vücud-i merhamet
nümud-i mülukanelerin. cemi-i afatdan emin edub aduy-i devleti olanları 
makhur ve müdemmer eyleye amin El-müluku mülhernun ( .:ı,,..~ ;:ı_,uı ) 
fehvasınca kavi nizam ve rabıtaya muvaffak ve mukarin eyleye amin. 
Naima merhum tarihinde buyurmuş bir devletin sinn-i [1] nema 
ve vukuf ve inhitatı vardır ve vücud-i insana teşbih etmişdir 

Nefs-ül-emr adem-i idareleriyle mezkur tavr-i selase bulunur lakin 
vücud-i insan misillu değildir zira mevt ile tebşir olunmuşdur Ancak 
devletler her ne ise vaz' etdikleri kanunlarına riayet ve dünya ta~z-i 
ahar oldukca esbabiyle hakimane (hakimane alacak) hareket olunsa ve 
bir asırdan bir asıra her husus içün iktiza iden mahv ü isbatı yoliyle 
etsele ol devlet zevalden emin olur ve tavr-i inhitatı görmez ve bilmez 
ve bir devlet heman kırk kise (kese) iradı var bir kimesne misilludur· 
rabı,tası var ise mevtine kadar refah·i bal ile geçinür .rabtası bulun
maz ise iradına şerikler peyda olur ve etbaını idareye kadir olmaz her 
birisi söz sahibi ve iş sahibi olur iradını telef eder muhtacinden olur 
ve devletlerin mevti ila ahır- iddevrandır Bu takdirce asakir-i yeni
çeriyanın yedlerine verilen esame kağıdları olduğu mahalli zikr etmez 
heman birer serhad ittihaz edüb zikr eder ve bir mahalle tayin olunsa 
serhaddim filandır der ve her biri birer mahalde bulunur ve bazıları is
tedikleri serhadlere asame açarlar ve çokluk olurlar ve daima ol serhad 
fitneden · emin olmaz. ancak böyle olmasa her. eyalet ve sancağda ne 
mikdar kaza var ise her kazada ne mikdar yeniçeri var ise yedlerine 
verilecek esamelerinde mesela der ayalet-i Rumeli der kaza-i filan yahud 
der sancağ-i Seliinik der kaza-i filan ve ismi ve babasının ismi ve şekli 
yazıla ve bir serhadde tahsis olunmaya ve deftere dahi böyle zabt oluna 
böyle olunca her hazada ve eyalet ve sancağda ne mikdar yeniçeri var 

[1] Metinde sin r:.ı;.-- şeklindedir. 
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ise malum olur hiyn-i iktizada sefere yahud bir serhadde tayin olunma
ları iktiza eder ise ya cümlesini ya bir mikdarını eyalet veya sancağ ve 
kaza (yı) dahi tasrih eyleyerek emr-i ali ve ağa mektubu ve defter isim 
(ve) resimleriyle yazılur ihraclariçün heman bir adem gider ve serian 
ihrac eder tehire mecal kalmaz ve bu makule nizama bend olmuş asker 
seferden firar etmez ve ederi bulunur ise envai tedib (enva-i tedib ola
cak) mümkin ancak birisi iktiza etmez fakat ismini ceride-i yeniçeriyan
dan ihrac kafidir vilayetinin dahi mezmum olacağından başka edna 
mertebe kabahat ile voyvoda ve mütesellimler ve sair zabıtanın pençe-i 
darblarına giriftar olmakdan ise mevtini irtikab eder ve seferden firar 
etmez ve ederi bulunur ise balada zikr olunduğu üzere cerideden ihrac 
olmakla ve şurı1t-i mezbur muteber tutulmakla yerine girmeğe mal arz 
eder (eden) nice nice kimesneler bulunurdı Ancak mal dahi iktiza etmez 
yerine aharını koymak içün vilayetinin zabitan-i yeniçeriyan marifetle
riyle aslah-ı mevcudu intihabbadehu ağaya arz oluna badehu ağa 

nın arzile emr-i ali ve mucebince ağa mektubu sadır oldukdan sonra 
ihrac olunanın yerine kayd oluna esamesi verile ve şurut-i mezbiir bil
fiil taraf-ı hazret-i tacdariden riayet olunmağa muhtacdır ve böyle asker 
temyiz olacağında iştibah yokdur ve ber namat-i muharrer nizam-i mez
bur verildikde eyalet ve sancağ her ne ise kal'a var ise ve ol kal'ada 
yeniçeri ağası bulunur ise kadisi yine ·yeniçeri ağası ola ve ancak pl 
kal'ada ve kal'anın kazasında olan yeniçeriyana hükmü cari ola ve ka
zalarında ve ağasız olan kal'alarda zabit olmak içün Asitane'den serhad
lere gitdiği gibi bir yeniçeri ağası tayin oluna ve eyalet ve sancağ ne 
ise vali ikamet etdiği kal'a ise ve ol kal'ada yeniçeri ağası var ise tayin 
olunacak yeniçeri ağası ol kal'ada ikamet eylemeye cesim ahar kal'ada 
yahud bir kasabada ikamet eyleye ve valinin ikamet etdiği mahalde kadi
mi yeniçeri ağası yoğise tayin olunan ağa valinin ikamet etdiği kal'a veya 
kasabada ikamet eyleye ve sair kazalarda ve yeniçeri ağası olmayan kal'a
larda yeniçeriyane zabit olmak' ağa-i mumaileyh içlerinden muteber ve 
ihtiyarlarından birini vekil nasb eyleye ve ber minval"i muharrer her bir 
eyalet ve sancağda tayin olunan birer yeniçeri ağası ba defter zir-i tah
tında (?) olan yeniçeriyanın alufeleri ·ağa-i mumaileyhim ikamet etdiği ma
halle salyanecisi götüre ve taksim oluna ve mevacibleri dahi bazı sebeb 
ile oldukları ayalet ve sancağ malından havale olunmaz ise mesafe-i baide
den havale olunmaya civarda olan ahar eyalet ve sancağ malından ha
vale oluna zira geç varacağından başka kesret bihı1de masarif olur ve 
bu şurı1tlar aziz ve muteber tutuldukca iş dahi beher hal aziz olur 
ve her eyalet ve sancağ ber minval-i muharrer olunıcak (olun
duğu vakit) yeniçeri yan müceddeden tahrire muhtacdır ati'klerden 

(Arkası var} 
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