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MORA İHTiLALi TARİHÇESİ VEYA 
PENAH EF. MECMUASI 

[c. il. sayı: 8, sayfa 160 dan devam] 

olmak üzere sefere gitmişleri ve · münasib olanları tahrir edüb deftere 
kaydedüb nice nice kimseler sefere gitmemiş ve gidecek erbabdan ol
mayub kendü kendüyi yeniçeri etmiş bu makulelerini yazmayub ve reaya 
zümresinden. yeniçeri olanları külliyen ihrac ve nizamı içün tayin olunan 
zat. i mükerrem tedkik ve teharri üzere tefettüş (teftiş) edüb münasib 
olanları yedlerinde olan esamelerini ahz ve nizam-i cedide üzere muced
deden yedlerine esameler verile ve tevfir-i asker iktiza etdikde münasib 

- olanları yazalar ve esameleri verile deftere kayd · eyleyeler ve pişe
fesad [1] ve hazele ve eşkıya makulelerini yazmayub ve daima san'at ile 
ihtimam oluna ki Asitane'de lüzumu kadar asker ola maada asker taşra
larda ola mahallerinde meks eyleyeler Asitiine'de lüzumundan ziyade 
asker bulunması münasib olmamak gerekdir tedrici ihtimam oluna ha
kimane o derecelere tenziline . dikkat oluna zira· enva-i mahzuru oldu
ğundan başka zahire müzayakasına dahi derkar ziyadesini taklil ve taş
ralarda eyalet ve sancağ kazalarında tevfir oluna hln-i iktizada iktizası 
üzere istihdam olunur ve bir kimesne yeniçeri tahrir olundukda kasaba 
mıdır karye midir kal'a mıdır mevtine kadar ahar mahalle hicret eyle
meye ol mahalde buluna ve nizam-i mezbı1re irade-i aliyye tealh1k buyu
rulur ise ihtida taşra kenar olan yerlerden mübaşeret oluna ve dahi 
san'at ile mümkindir bir sancağda olan yeniçeriler bu nizamı ilan ve 
mahzarlariyle Deraliyye'den niyaz etsünler niyaz edince niyazlarına mü
saade-i aliyye erzani buyurulur ve niyaz eylemeleriyçün erbab-i tedbirden 
birinin sevk ve tergibiyle sirane (?) hakimane tariki bulunur ve bir san
cağa nizam verilince aharı dahi talib olur tedrici . ibtida fakat taş

raya nizamına' himmet oluna ibtida Mora İnebahtı Agriboz'a nizam ve 
tedrici sevk ve tergib ile taşrada ·birkaç sancağa nizam verilince sonra 
Asitane'de olanların dahi tariki bulunur ve vafir mahalle 'böyle nizamı 
verilüb şuyu bulunca Ağanın ve ocağ-ı amire ricalinin aı'Zlariyle evamir-i 
aliyye sadır buyurulur asker-i yeniçeriyan ind-i şahanemde ve ocağ-i ami
re indinde kadimi muteber ve sadık kullarım olub, ve itaatı ve (?) dev
let-i aliyyemin itiyad etmişler idi ve içlerinde eşkıya ve pişe-fesad bulun
mayub reaya ve berayanm ırz ü mal ve nefislerine kasd" edenleri ve 
sefer-i hümayünumdan firar , edenleri ve zabitlerine itaat etmeyenleri 
namus-i saltanat-i aliyyemi siyanet içün ocağ-i amire ve yoldaşları kabul 
eylemeyüb o makuleleri ihrac ederler idi ve bir müddetden berü taş
ralarda vükela ve ağaviitın ihmallerinden naşi zümre-i yeniçeriyana na 
ehil karışub muhtell-ün-nizam olmağla sadık olan kullarım dahi aralığa 
gidüb bilinmez olmakla enzar-i aliyye-i şaha.nem sadık kullarımdan diriğ 
olmak şayan-ı tacdaranem olmamakla serhaddat ve kasabatda olan 

[1] "Fesad-pişe,, de olabilir. 
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yeniçeri kullarının nizamlarına irade-i aliyye·ın tealluk etmekle kadimi üzere 
zümerat-i yeniçeriyan olunub fima-ba'd içlerinde pişe - fesad ve na-ehil 
zuhftr eder ise ocağca ve yoldaşca kabul olunmamak üzere ahidlerini 
havi hücec-i şer'iyyeye rabt ve bu minval üzere nizamları verildikde ila 
yevm-il-kıyam düstur-ül amel tutula Ekser mahalde serdarlar sekban 
makulelerinden birer mikdar .akça alub yeniçer ittihaz edüb böyle ol!in 
askerde labüd rabıta bulunmaz ve yeniçeriyan ve sair asakir tarikince 
bir mahalle ağa olunca nimten ve potur giyeler ve gerek bu libasları 
gerek kürk ve biniş biecmaihim r·~ ~ esvabları her bir sınıf askere 
çuka olsun (bir kelime okunamadı) olsun bir renge tahsis oluna ahar 
renkden libas giymeyeler ve askeri olmayan renklerden giyerler ise 
cümle esvablarını bu renkden giymeyüb . ahar renkler ile mahlftten giye
ler ve cemi'-i askeri taifesinde esvablarından malum olur ve her bir sınıf 
asker tarikince bir mahalle zabit ve ağa olunca nimten ve potur giye
ler badehu çağşır giyeler ve çağşır dahi esvabı renginden ola v~ Ağa-i 
yeniçeriyan • i dergah-i ali hazretlerine varınca (ya kadar) ve her sınıf 
askerin ağaları dahi ol renkden ola esvabları itibar içün (?) ve sefer 
olmadığı vakıtlarda askere talimdir ve itaat dahi iras eder Gah - begah 
her eyalet ve sancağ _askerlerinden birer mikdarını birer tarafa ve ser
hadlere tayin alunalar ve tayin olundukları mahalle · (mahalde) altı malı 
meks eyleyeler ve sefer olmamak hasebiyle gidecekleri mahalden vara
cakları mahalle ne meta' raic ise götürüb kar dahi ederler ve götürme
lerini . ima olunma adet [1}--olunca ve müddet-i kalilede asakirde azim 
rabıta ve istihkam olacağı zahirdir ve hafi olmaya ki şimdi bir vilayet
den sefere tayin olunan yeniçeriyanı serdarlar ve serdengeçdiler götü
rür iki malı kadar vilayetlerinde tabi çaldırub birer birer asker deyü 
bayraklara yazılanlar reayaya etmedikleri kalmaz ve hilal-i J)(;.. rahda da
hi tecavüz eyleyerek ordu-yi hümayuna vardıklarında tamam olmamakla 
ücret ile ademler tutub bir günde alay gösterüb (bir kelime okunamadı) 
olurlar ve ferdası günü çil yavrusu misillu dağılub avdet eylemeleriyle 
fimaba'd nizam-i cedidden sonra sefere tayin olunacak askeri serdar
lar ve serdengeçdiler götürmeyüb her vilayetden askerleriyle ma'an se
fere varub ve emr-i memuresine,. kıyam eylemek üzere her eyalet ve 
sancağda yine içlerinden muayyen alftfeleriyle askere göre sersadlar 
(J..ı~r) [2] namiyle birkaç kimesne tahsis oluna ve herbiri bir bayrak 
götüre ve her bayrak ·askeri yüz yahud yüz yirmi nefer ola tetinimatiyle 
ve böyle nizam bulmuş asker seferden firar etmez ve idare olurıur ve 
sersadlar daima ola ve her sefere vardıklarında cerice-i terakki(Ji 4f...r.-) 
verile ve böyle asker istihkam üzere olacağından başka sersadler dahi 

[1] Bu kelim' metinde (iddet-..:..ı.o.) şeklindedir. 
[2] Türkçesi : Yüzbaşı. 
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zabitleri şeklinde olmalariyle vilayetlerinde dahi itaat üzere olurlar ve 
asker böyle muayyen olunca bir adem gider mahallelerinden ihrac eder 
şimdi ise turnacılar varub birine bayrak verür mezkur dahi iki malı 
tabl çaldırub mirinet ve niyaz ile birer birer yazılan asker gönülü (gö
nüllü) misillfı olub iradetleriyle olmuş gibidir böyle asker ne iş görecek
dir ve nizam-i mezbfıre irade-i aliyye teallfık buyurulur ise ibtida-i emir
de tahrir olunduğu üzere kenar yerleri san'at ile nizama bend ba'dehfı 
cümle taşranın nizamına murad olundukda evamir-i aliyye ve tahrirat 
ile olmaz zira nizam noksan olacağından başka Asitanede bazı sebeb 
ile gaile çoğalub ve sahib-i devlet ve kesir-ül merhamet efendimiz haz
retlerine varınca leyl ü ·nehar tevaggul- ile ancak umur-i Asitane idare 
olunur bahusus an asıl bir bina emini tahsisine gaflet oluımb bir kimesne 
hane bina edeceği vakıt binnefsihi (binnefs) bina emini mahalline varub 
hane bina e?ecek kimesnenin bin zir'a (zira') yeri olduğu halde iki 
yüz elli zir'asunda bina oluna ve yedi yüz elli zir'ası havlu yahud 
baiçe ola ve bu nizam ziyadesiyle düstfır-ül-amel 'tutulmalı idi ve 
kemaliyle ·ihtimam olunacak bir madde idi ve dahi Üsküdar ve Ga
lata ve mahallat-i sairede hiıdud vaz' olunmalı idi hududdan haric 
kimesne bina yapmayub zira taşralar heman beni-ademden hali kal
mış gibidir ve bu hususda menafi-i bişümar olduğuna iştibah değildir 
evvela hava iyi olurdu saniyen emraz-i mütenevvia olmazdı salisen kes
ret-i nüffıs zarar ü mahzuru müstelzimdir rabian kesret-i zehaire ihtiyac 
kalmazdı ve mübayaa tekellüfü olmazdı nice fukara olub ziraat nedir 
bilmez erbab-i sanayiden hinta iştira edüb mubayaaya verür hamisen 
hudfıs-i fitne olmazdı sadisen bina olacak yer olmamakla taşradan zi
servet malını siyanet içlin ve fukara teklif-i aczinden hicret edüb Asita
neye gelmezlerdi sabian ihrak (harik olacak) dahi olmazdı hülasa bir iş 

idi ki menafii layüad olub vaktiyle eğerçi nizamına himmet buyurulmadı 
inayet-i Hak ile Devlet-i Aliyyenin bir vaktinde himmet olunub tariki 
bulunsa azim işdir ihrak vaki oldukca büyfıt-i Asitane vakfdır veya 
mahlfıl kaldıkca vakıfdan birine 'verildikde bu şurfıt ile v~rile yerin rub'
unda bina ola maada havlu ve bağçe ve umfır-i mezbfıre tayin kılınan · 
kimesne kayd-i hayat ile tayin olunmalu taşralarda nice nice cennet-asa 
yerler vardır ki karib-ül-ahdde Selanik misillfı birer vilayet olur fakat 
gümrüklerinden mal-i vafire (?) hasıl olurdu öğle kadimi kal'ası dahi 
var imiş ve limanı dahi iyi Edirne iskelesi olurdu ve (bir kelime okuna
madı) iki c:;aat mesafede bir nehr-i kebir olub deryaya cereyan etdiği ma
halde bir şehir inşasıyçün ehl-i islamdan ve ehl-i zimmetden varub sakin 
olanlar tekalüf-i şakkeden [1] muaflardır deyü etrafa ve Asitaneye ilan 

[1) Tekalif-i şakke olacak 
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olunsa mümkin idi ve böyle nice nice yerler vardır ki cümlesi cesim 
medineler olub meta' imal ve nesc edüb miriye dahi irad-i cedide 
olacağı zahirdir ve İnebahti muhafızları İnebahti'de ikamet edüb yeri 
sengistan olmağla hem vali hem ehali azim sıklet- keşide olurlar kur
bünde sekiz saat mesafede Karle ili (Karlıeli) sancağı kazalarından olub 
bir müddetden beru Agriboz'a ilhakdır ilhak-i mezbı1r devlet umı1riyÇün 
değildfr binenaleyh sancağ-i mezburu Agriboz'dan ref' ve İnebahti ile
iki sancağ bir valilik ola ve İnebahtı voyvodalık olunca mütesellim 
ikamet edüb ve İnebahti'ya · karib Misolonk kasabası olub zirde leb-i 
deryada ve deryası iki buçuk saat Kadar"' sığ yerler olub ve sığ olarak 
bir cedvel ayrılub yedi saat kadar Karle ili tarafına gider içinde bir -ada 
olub kasabası vardır ve mahall-i mezbı1r nevamma Venedik şehrine 
benzer seferden evvel Misolonk reayasının yüz kadar sefineleri olub , 
şimdi kırk elli kadar navluncu sefineleri vardır Misolonk kasabasında 
bir kal'a bina olunsa ve vali mahall-i mezbô.rde ikamet itse azim bir iş 
olurdu ve büyük bir vilayet olurdu reca'na ila sadadina ~-.,ı..\.,4 JI l:~ J 

( ~·.,-1~) ·balada tahrir olunduğu üzere asker nizamı Asitane-i aliyyeden 
evamir-i aliyyeleriyle gereğince (aynen) imkanı olmayub her eyalet ve 
sancağda nizam-ı mezbur içün Eflatun manendi bir vezir-i vakur-ı kar
dan danay-i enva-i fünôn akibet-endiş ziit-i paki zulm ü tama' ve irti
kabden ari ve umô.r-i iitiyeyi kabl-el-vuku fark ü temyizine muktedir 
erbab-i basiret ve ocağ-i amire ricalinden muteber bir ağa ve kifayet 
mikdarı küttiib tayin olunalar ve mahalline varub her eyalet ve sancağı 
nizam-i mezbure rabt etdikce defteri ve suret-i nizamı havi cerideyi 
Deraliyye'ye irsaL ve defterin birisini Ağa kapusunda ve birisi binefsihi 
nezd-i hazret-i tiicdaride hifz oluna ve zümre-i mezbureden biri vefat 
etdikde verine evladı yahud aharı vaz' olunmak ,iktiza etdikde vefat 
edenleri eyiilet yahud sancak ağası yahud bir kal'a ağası der'akab Ağa
kapusuna bildire ve Ağakapusunda zabt oluna ve altı ayda bir isim 
(ve) resimleriyle vefat edenleri veya bir sebeb ile ihrac olanları huzô.r-i 
humayuna ceridesiyle arz oluna ve nezd-i hazret-i tacdaride mahfuz olan 
defterden isimleri hak ve yine ol eyalet ve sancakdan cümle ihtiyar ve 
sersadler ve zabitleri marifetleriyle memduh kimesneleri intihab ve Der
aliyye'ye arz edeler badehu ferman-i ali ve ağa mektubu sadır olduk-

. dan sonra yerlerine kayd eyleyeler ve nezd~i hazret-i tacdaride ve Ağa
kapusunda olan defatire kayd eyleyeler ve esameleri y-edlerine verile 
ve asakir-i mezbı1re ber minval-i muharrer nizama bend oldukda mura? 
olunsa her yüz ve bin neferine Başağlar dahi tertib olunur ve madam 
bir devletin askerleri bu mertebe tekayyüd olunmaz ise ol devletin bir 
askeri olmamış olur ve devletlerin fakat üç işi vardır biri siyanet-i 
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hazine ve biri refahiyet-i reaya ve beril.ya ve biri nizam ve rabita-i 
asker Umur-i saire yok menzile.sidir binaenaleyh ve kis (~) ala haza 
yalnız yeniçeriyana olmaya Tobçiyan ve cebeciyan hülasa cümle askeri bu 
minval üzere nizama bend ve eyalet ve sancağlarda zabitleriyle ve def
terleriyle yeniçeriyan misillu zabt oluna ve mevacibleri dahi mahallerine 
gide ve 'tobcılar ve humbaracılar (kumbaracılar) her eyalet ve sancak
dan her sene bir kaç adem Asitane-i aliyye'ye varub talim ederler 
ve avdetlerinde vali ve ağaları huzurlarında mil.adalarına dahi talim 
eyliyeler ve esil.menin bir akçası meta' misillu sekizer onar guruşa 
füruht olunur bu makule şey içün devletlere ihmal. ve ruhsat ve gaflet 
gayet şeyndir ve hezar mahzuru müstelzimdir ve o devletin bir askeri 
olmamış olur ba husus niçe ademler vardır ki yüz ve üç yüz ve dahi 
ziyade akça yevmiye iştira edüb her mevacibde mal-i vafire telef olur 
binaenaleyh tedbir-i haseneleriyle ocağ-i Amire ricalinin ittifa:klariyle ibti
da-i emirde fimaba'd esame füruht olunmamak üzere men' ve bu men'
inden sonra bu makuleler vefat etdikce esameleri verilmeyüb hazinede 
kala ve asker iktiza edüb esame verilmek iktiza eder ise nizam-i cedide 
üzere . intibah oluna badehu potur giyeler badehfı esamesi verilecek 
kimesne bu kıyafetiyle ağa ve ortası ihtiyarları göreler ve kul kethudası 
ve ocağ-i Amire ricali dahi göreler ve bir eyü dua oluna nizamın ve,tavr Ü 

tarz-i yeniçeriyanın bir kılı bozulmasına ve adem-i itaatı itiyad edene 
la'net olsun deyü cümlesi la'net edeler ve her ortanın ne mikdar neferatı 
var ise malı1mleri olmak içün Ağakapusunda olduğu gibi her ortada 
dahi defter ola ve vefat ve ihracları anlar dahi zabt edüb yerlerine vaz' 
olanları kayd eyleyeler ve her ortanın ihtiyarlarını celb ve cezb içün 
birer mikdar şey ile celb olunub ve balad tahrir olunduğu her sınıf 
askere kalyonciyana varınca (ya kadar) nizamları verilüb ve her bir 
sınıfın esvablarını birer renk çukaya tahsis oluna ve al çuka şafaklı 

( J.ı:;G ) renk olmağla tobcılara (topçulara) tahsis oluna endahte~i tob 
içün amade olduklarından ve düşman görünce her ne denlü selabetlü 
olur ise dahi sada-i tob mehib olmakla labüd bahr-i havfe müstağrak 

olunur ve askeri taifesi her ne sınıf dan olur ıse zabit oluncaya .kadar 
potur giyeler ve nizaİn-i mezbfire (mezburu olacak) havi istilahatdan ari 

\ammenin malumu olmak içün bir kitab yazıla ve basma hattiyle tevfir 
oluna ve her tarafa neşroluna (ki) edna ve alanın şurfıt-i nizam malum-
ları ola ana göre amel ve hareket eyleyeler frengistanda .ı.l.~_,; [1] tabir 
olunur basma hattiyle havadis-nameler çıkması mücerred avam-i nası 

terbiye ve ikaz içündür avam-i nası böyle mel'abelerle {?) terbiye eder-

[1] "F euilleton,, olacak. 
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ler ve Ağakapusu alız ü ita mahalli değildir Padişahın vazifeli kullarının 
askeri ağası demektir binealeyh ocağ-i amirede sarrafı def' ve o makule 
sarrafın hiç lüzumu yokdur hasaretde~ ve hiyleden gayri ba-husus cins-i 
yehudiyan ayinlerince ahar millete hiyanet etmek sevab itikad ederler 
Ağakapusunda hidmetlerinde olmak içün ednadan birini istihdam etsün
ler beşart-i an ki serhad ağalarına karz akça vermeyüb ve mevacib 
havalatına ve sebeb-i tahrirlere ve çqka ve astarlarına fimaba'd karış
maya ve sebeb-i tahrirler ve çuka ve astaT umurları ocağ-i amire rica
linden erbabı tayin oluna ve böyle olunca idare olunmaz denür ise bir 
senede işler tarikıne girer ve şimdiki halde serhadler ağalarını irad 
edüb serhad ağası olunca ribh aier-ribh ile ve yine giriftar etdirüb 
mevacib-i serhad çıkdıkda alacağı kadar akçayı alur fukaranın alufe
lerine külli hasaretdir ve ağalar akça vermeyince şimdiki gibi 'serhadler 
ağası kalmaz labüd ağa tayin olunur bu dolab bozulunca beher ha.1 
işler dahi suret-i heseneye tahvil eder Askeri taifelerinden paye ve ser
had ve sair gune ubudiyet ile tayin olunca beher hal teşviş ve nizam
sizlik olur Asker-i padişahiye lafz-i pare denmemeli denür ise muh
tell-ün-nizam olur ve o askere asker denmez ve aleyh-it-tevfik. 

Ahval-i sipahiyan-i eşkinci 

Kaş ki an asıl timar bulunmayub · esamelü bir asker olsa süvariyan 
namiyle timarlardan Iayüad akça hasıl olurdu ve o askere muadil dört 
kat ziyade ask~r tertib olunurdu Ancak kadimi bulunmağla binaanaleyh 
nizamları lazime-i haldendir zira gayet muhtell-ün-nizam olub zabitleri 
olacak Alaybeyleri iki üç ayda bir az! olunub akça kuyvetiyle esafil-i 
nasdan ve erazilden kimesneler Alaybeyi olub ve. sancakları ve timarları 
telvis eylediklerinden başka bu makule beylere sipahiyan itaat eyleme
yüb ve üç ayda bir az! ü nasb olan zabite asker nice itaat itler Tedrici 
sipahiyan dahi perde-i edebi ref' ve umur-i mühimmeyi mel'abe yerine 
koyub mahallinde adem-i itaat ile kabih işleri zuhılr idegelüb hilaf arz
lar ile Devlet-i Aliyye'yi dahi taciz iderler Bu takdirce her sancakda 
olacak Alaybeyi ahar sancağ ehalisinden olmaya Bey olacak kimesne 
ol sancağ ehalisinden ola ve her sancakda ziamet sahibleri bulunur 
ziameti büyük bir zaim ve dahi (daha) ala olmak içün ziametine imkanı 
bulunur ise şey zam oluna ve alaybeylik ol kimesneye verile ve ziameti 
alaybeyliğine meşrfit ola madamki hilaf-i şer'-i şerif ve mügayir-i 
kanun-i münif hareketi olmaz kayd-i hayat ile virile ve bir sancakda 
ziamet bulunur ve mutasarrıfı tedrici Asitane-i Aliyye'de yahud diyar-i: 
sairede ikamet etmişdir Alaybeyi olmak içün iyaliyle sancağına nakl 
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oluna Muhalefet itler ise ziameti ahare tevcih ve bu gune ağır ziamet 
ile olan miralay servet sahibi olunca sipahilerin kahvesesine muhtac . 
olmaz muhteşem bir Ağa olur hal dahi gayri olur ve her sancakda nice 
nice timar ve ziamet sahibleri vardır ki gaflet ile Asitane'de ikamet 
itmişlerdir şayan değildir ve bazıları taşradan haseki olub ve sefere 
gitmemek içün başka dirliklere girerler bu makulelere kibardan olur ise 
hatır bertaraf zecr oluna ve sancagına varub ikamet eyleye ve gitmez 
ise ahara ya tevcih yahud kasr-i yed eyleye Timarını ve bu makule iş 
içün gitmemesine şefaat niyazına cesaret iden zevat din ve devlete sada
kat itmemiş olur ve'Rumeli'de ve gerek diyar-i saire ve derya kalemini 
dahi teftiş ve nizama bend ve Rumeli sipahileri on iki bin iken sefere 
aşanlar altı bine baliğ olmaz Bundan başka bazıları akçalariyle ve bazıları 
sadedilan şefaatleriyle mutasarrıf oldukları ziamet ve timara ahardan timar 
alub ilhak iderler akçası on guruşa bey' olunan esame misillü bir işdir 
n~. mertebe su-i tedbirdir Guya bu askerler bir def'ade bu memleketler 
feth olundukda lazım imiş ve fimaba'd lüzumu yokdur İşler tılasım (tılı
sım olacak) ile idare olunacakdır deyü bir askerde rabıta kalmadı ve 
sipahiyan dahi Devlet-i Aliyye'nin bir askeridir berminval i muharrer 
nizamları verildikde bir mahalle tayin olunub emr-i memftrelerine kıyam . 
ba'dehu ruhsat ile avdet eylemeleri İcab ider iken rüesa-i asker-i esafil 
alaybeyleri vesatatiyle izin akçası namiyle vafir akçalarını alub ruhsat · 
virmeleriyle bir mahalle tayin olunduklarında Devlet-i Aliyye'nin hidmeti 
içün değildir yine maksad akçadır deyüb giderler ve askeri, t&ifesinden 
vükela ve rüesfü-i asker akça almca işl~r rezalete varur ve inhizam ve 
perişanlık olur ve cemi'-i devletlerin beyinlerinde mezmum ve kabih bir 
işdir. 

[1).,~ -'J\_.; .:..~'JJ -'Yo> ~l!.j ..ı..!.l;: J_, .._; .,;.. ..$" l>"l~ 

fehvasınca tenfir-i kulftb-i askere bfüs olur bir kabih iş olmağla 
fimaba'd rüesa-i asker izin ve sair behane ile akça almamak üzere ve 
miralay ve sipahiyapdan dahi akça virür içlerinde bulunur ise timarı 

ref' ve miralayı az! ve ziametleri ref' olunacağından başka ahar dahi 
muamele olunur deyü hatt-ı şerif ile men' ve tehdid oluna ve devamına 
himmet oluna ve askeri taifesine zir-i dest-i zabitanda olmak içün balada 
tahrir olunduğu üzere firenkler mel'abeler ile askerlerini ağl<il- bend-i 
itaat itdirürler hin-i iktizada hareket-i nahemvara tesaddi etmezler v~ 
hareket-i naberca nedir hatarlarına (hatırlarına) hutftr itmemek içün 
daima bir.er mel'abeler ile meşgul olmakdan hali kalmazlar iken bizler 
ise sipahilerin hatarlarına (hatırlarına) gelmiyecek hareket-i nahemvarı 

[1) Türkçesi: Padişahtan hoşnud olmıyan bir asker sınırı gözetmez. 
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biz delalet iaüb iraet-i tarik ideriz Bir mahalle tayin olunduklarında 

vükela akça alub izin virmeleriyle tedrici halet-i mezbura tabiat .::..~1. (?) olub 
asker dahi tehaşşüdü mel'abe yerine koyub bir iş görülmez ve her 
sipahi sancağında mevcud bulunmak içün fimaba'd biri timarını veya 
ziametini ahara kasr-i yed ile virdikde yahud mahlUl kaldıkda alacak 
adem ahar saricakda ise ihtida aliyle (ailesiyle, iyaliyle) sancağına varub 
ikamat eyleye badehu verile bundan menafi-i bişumar derkardır ve 
mümkin ise ahar sancakda ikamet idenleri dahi baferman-i ali ayat
leriyle sancağına varub ikamet eyleyeler ve A.sitane'tle olan erbab-i 
timar ve ziamet rikab-i kamer-tab-i hazret-i tacdariyçün tahsis kılınan 
gedikliiyandan başkaları mutlak iyalleriyle kalkub timarları ve ziametleri 
olan sancaklarına varub sakin olalar ve üç malı mehil virile ve muha
lefet idenleri zecr ve evvela sancağ ahalilerinin birine kasr-i yed itdireler 
kalem yoklanub ferd-i vahid eşkinci ve derya kaleminden kalmayub 
sancaklarına varub sakin olalar ve bu şurutların devamiyçün hilafiyle hare
ket eden zevat ol devletin devamını istememiş olur ve fimaba'd timar 
alub timarına ve ziametine bir kimesne ilhak eylemeye ve ölmüşleri 
dahi tevfir-i asker içün tenzil ve müceddeden ahar birer kimesneye 
timar olarak virile ve bu vech üzere Beyler ziamet sahibi ölünce birisi 
sebt-i timarı alıkomayub bu makule timarlar dahi birer klmesneye 
virile ve ihtimam oluna kaydleri ne kadar ise cümlesi dola ve 
sancaklarında sakin olalar ve pey-der-pey teftiş oluna Sancakların
da iyallerile sakin oldukları . halde· keşf oluna ve sancağ kadıları 
ilamlar ile v~ ahali mahzarlar ile ve defterler ile isim ve resim -
ler ile Deraliyye'ye ifade eyleyeler ve Beyler dahi defter gönde
reler bu mi1d:letden berü timar ve ziametlere Arnabud zümreleri 
haris olub alurlar mani değildir alsunlar ancak iyalleriyle timarları olan 
sanc_aklara varub sakin olmada11 bir kimesne timar ve ziamet almıya ve 
sancağında iyalleriyle sakindir deyü birine timar virildikde Beyler arzla
rında kayd eyleyeler ve nizamına irade-i aliyye talluk buyuru !ur ise şim--
djye kadar Bey olanları!\ birisi Bey olmıya zira telvisliği ($-!::._)~) tabiat 
(.::...~1.) itmişlerdir Ve aleyh-it tevfik. 

Ahval-i sipahiyan ve kalyonciyan·i der ya 

Derya sipah!leri dahi şöhret üzere bir asker olub bunl-arın dahi ba
lada ta"ırir o'.unduğ 1 üzere nizam1arına himmet buyurula ve bunlar be
del virüb bir hidmete (hizmette) bulunmazlar Beni - ademden biri mahi
ye üçer guruş bir hidmetkar tuta Ba'dehu hidmetin bedeli bana mahiye 
birer guruş vir ve hidmetin bana lazımdır heman bedel~i sipahlyan-i derya 
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bundan farkı yokdur ve derya sipahileri bulundukları mahallerde .kara
da muhafazaya hiç lüzumları yokdur Binaenaleyh derya kaleminde ne 
mikdar erbab-i tımar ve züama var ise Mora Kıbrıs Rados ve sair ada 
olanlardan başka Karleeli (Karlıeli) İnebahtı Agribos sancakları misillü 
sevahilde olan bil-cümle derya 'kaleminin sipahllerinin bedelleri ref' oluna 
ve donanma-i hümayuna ba'zıları tobci (topçu) ve ba'zıları kalyoncı ta'
yin olunalar ve bir iki sene zarfında fenn-i deryai (deryayı) tah:;il ide
cekleri zahirdir ve bedelleri ref' olunmağla hasaret-i miri olmamak ge
rekdir Zira sipahilerin yerine kalyonciyana virilen -alufe miriye kalur ve 
böyle muayyen daimi asker donanma-yı hümayunda bulunmağla sefer 
zuhurunda küffar donamalariyle blmehba (bimuhaba) ceng itmeğe kudret 
hasir olacağı numayandır İrade-i aliyye tealli'.ik buyurulur ise dahi Mora' 
da Mayna'nın fethine ve n.izamına himmet buyurulur ve bir münasib 
mahallinde limanlu bir metin kal'a bina olunur Masarifi ve askerin: veza
ifi içinden çıkar ve mhimirandan birine mansıb virilür ve kendüsine dört 
karavele [1] ve iki çekdiri ve iki firkate virilür Askeri ba'zan başka ve 
ba'zan semtlerinde olan Agriboz İnabahtı ve KarJeeli sancakları sipahi
leri ta'yin olunur şitada derya muhafazasına ve sayfda Kapudane Paşa 
maiyetine gider mumaileyh mirimi'ranın hayvanatı olmamağla Mayna ve 
Mora k:azalarından birer mikdar hazariyye ta'yin olunur ve geçinür ve 
çekdiri olmaz ise fi zamanina l:.:l..jj çekdiri yerine kırlangıc ta'bir olu
nandan virilür ve kezalik Resmo yahud ol havalide münasib bir odada 
bir kal'acık bina olunur ve yine bir mi'rimirana virilur ve ona dahi dört 
karvelle ve iki cekdirf ve iki firkate virile ve askeri Mayna misillu ta'
yin şitad_a derya muhafazasına tevaggul ve sayfda kapudan Paşa mai
yetine gider ve kezalik Kıbrıs mlrilüdür dinür ise nizam tariki vardır 
kimesneye zulm olmıyarak nizamı virilür ve miriye dahi fazla irad der
kar ve bu suret ile müceddeden i'h:ıar olur bir mi'rimirana virilür Asker
leri öbürleri misillu tayin olunur Şitada derya muhafazasına ve sayfda 
Kapudan Paşa maiyetine tevaggul ider ve bu suretler fenn-i deryai (der
yayı) herkes kemaliyle tahsil idecek gayet ahsen bir haletdir derya hu
susuna gayet kuvvetdir ve Devlet-i Aliyye'nin bu su.ret hem şanından ve .. 
hem böyle nizam bulunmak vacibedir ve ayakda bu kadar sefa.in mütemadi 
olunca ne mertebe mehabetdir ve etraf da olan halkın frnn-i deryai (deryayı) 
ele getürmeğe bir ahsen halefdir ve Asitane-i Aliyye'de mahsusen kalyonci
yan Ağası ta'yfo olunub tersane-ı Amire de ikamet eylemek üzere ve kalyon
ciyan Efendisi ta'yin oluna ve donanma-i hümayun askeri tobciyan olsun kal
yonciyan olsun sipahiyandan olsun başkalarından olsun Asitane'de olanları 
ve taşrada olanları defterlerinde kayd idüb ve sipahiyan çokdur Asitade'de 

[lJ Caravelle: Osmanlı devrinde kullanılan büyük Türk harp gemilerine verilen ad. 
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olan donanma~i hümayuna dahi .ta'yin oluna ve sipahilerden başka olan 
kalyonciyanın vefat itdikde veya bir sebeb ile ihrac olundukda ve aharı 
vaz' olunmak iktiza eyledikde yeniçeriyan misillü bir defteri kalyonciyan 
Ağasında ve bir ceridesi bin-nefsihi (binefsihi) nezd-i hazret-i tacdaride ola 
itibar içün taraf-i cihanban!den cümle askeri taifesine böyle itibar olunca 
asker behemehal eyü ve hiylesiz olur Hiyle olacak yer kalmaz ve saray-i 
hümayundıı askeri taifesinin defatiri muhafaza ve kitabet içün bir mü
nasib mahalde kifayet mikdatı kiittab olmak iktiza ider Bir devlet ma
dam ki askeri taifesine bu rütbe ihtimam itmez heman askeri yok gibi
dir ve sipahiyandan başka: alufe-i kalyonciyan sefere vardıklarında şu 
mikdar ve gitmediklerinde şu mikdar virile deyü muayyen mikdarını ta'
yin ve yedlerine esame virilüb rabıtaya bend ve nizam·i Kalyonciyan 
dahi muteber tutula ve ·dümenci ve yelkenci ye sair hüddam-i donan
ma alufeleri muayyen ola ve cümlesi Kalyonciyan Ağasının defterinde 
ve nezd-i hazret-i tacdaride olan defterde mukayyed olalar ve hafi· ol
maya ki derya cengi kara cengine. benzemez heman top cengin den iba
retdir ve sefinei (sefineyi) kullanmakdır ve daima ta'lim üzere olalar ve 
derya cengi eşedd olmağla kalyonciyanın (bir kelime okunamadı) ve · 
sair ba'zı hususlarına müsaade olunmak elzemdir ve bu vech üzere ni
zamına himmet buyurulmakla donanma - i hümayun Asitane'de çıkdıkda 
ırgad makuleleri kalyoncu deyü y~zub getürmezler ve alufe-i kalyonci
yan bihude telef plmaz ve sefinelere noksan asker .konmaz Zira do
nanma· askeri muayyen olmuş olur hiyle sıkmaz (sığmaz) Ancak şimdi 
olduğu üzere olunca kusur lilyuad olub ve nice nice fena şeyler zuhur 
itmişdir ve donanma askerinde kesret-i tobciyana ve talimlerine ihtimam 
oluna ve sefinei (sefineyi) kulanacak (kullanacak) asker dahi ta'limli ol
masına dikkat ve kapudanlardan kapudan olmak içün veya bir mahalle 
ta'yin olunmalariyçün akça alınmaya Erbab-i cihaddan olan askere cemi-i 
zamanda böyle kapu açmayub zira hiç bir iş nizamında kalmaz ve ak
çalariyle az! ü nasb olmak devletlere bundan fena şeyler olmaz Zira hu
samasına bu askerler ile galib olacakdır Askerin hali böyle olunca o 

devlet (için) sefer itmek hatadır Hasmına şey (._i-)? virüb iskat itmek 
evladır Ancak bu dahi iş değildir Zira husama o devletin bu haline va
kıf olur (üç kelime okunamamıştır) ahvaline döner ve berminval-i mu
harrer donanmaya böyle nizam virilince husama ile ceng itmeğe 
kudret olur Zira devletler . böyle nizamsizlikden (nizamsızlıktan) 
maaz,Allah zevallerine bais olacak habis işlerdir ve derya cengi fakat 
sefinei (sefineyi) kulanmak (kullanmak) ve tob cengine münhasır olmağla 
sefineye girecek asker mühtedi ve ırgad makulelerinden olunca firenk 
donanmalariyle mukavemet emr-i bald rezaleti ve inhizamı münticdir ve 
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derya nizamı dahi irade-i aliyye teallı'.ik buyurulur ise usret yokdur ve 
donanma-i hümayun böyle nizamlu olunca nasara donanmalarından bir
kaç kat a'la kuvvet peyda ideceğine istibah yokdur ve derya sipahileri 
adalardan maada ne mikdar sipahiyan ve zuama var ise birisi kalmamak 
üzere cümlesini donanma-i hümayuna asker ta'yin oluna ve donanma-i 
hüm§.yuna gaayet-ül-gaaye kuvvetdir ve Mayna ve Girid havalisinde 
zikr olunduğu üzere münasib bir ada ve Kıbrıs tahrir olunduğu üzere 
nizamları virilür ise bir kaç sene içinde fenn-i deryada mahirler zuhfir 
ider ki Bahr-i muhit kendülerine bir göl gelmez ve bu· suret ile deryaya 
dahi fil-cümle nizam verilmiş olur ve sair hurde nizamları vardır Vaktiyle 
Jabüd erbabı bulur Ve aleyh-it-tevfük ve illa şimdi olduğu gibi mukad
dema bila ceng kapudanei (kapudaneyi) Malta'ya haydudların götürdiği. 
ve sair böyle rezaletler nestaizü billah .t'.u~J.:"::-; bizler dünyada insan mi
yüz ve gayret ve hamiyyetiniz var da'vasını itmek ayıbdır Nasara sefa.ini 
Bahr-i muhiti Marmara engini kadar saymaz iken biz ise liman içinde iadre 
idemeyüb ve kara ve derya askeri akça ile adem tutub göndermeyeler 
bin-nefsihi (binefsihi) kendüleri gid~ler Meğer hasta ya alil ise ve illa bir 
dürlü afv olunmaya ve kaıyonciyanın dahi libaslarını bfr renk çukaya 
tahsis oluna ve kapudanlarına varınca anlar dahi potur giyeler ve tob
cıları kara misillü al çuha giyeler Erbab-i devlet olanlar ley! ü nehar 
hazın (1.r-) ü ihtiyata riayet eylemeleri vacibdir Düşmenden bir dür!~ emin 
olmak cayiz (caiz) değildir ve bi-hamd-illahi teala Jl .. i .WI-<*~ Devlet-i Aliy
yenin vus'at-i memalik hasebiyle idaresinde sühulet vardır ve her husus 
hükmünce nizama bend olmadığından işlerimiz galibane olmamağla firenk
lerden hicab ider olduk Erbab-i hamiyyete göre bir dürlü tehammül 
olunacak derd değildir Selefde lskender ve Cemşide ve Dara ve sair 
Devlet-i Aliyyeye nisbet ile birer hanları kadar idi Düvel-i nasaranın 
kuvvetleri Devlet•i Aliyye nisbet ile hiçden hiçdir Akibet-endiş olmala
riyle karada ve deryada bfmehba (bi'muhaba) cengleri ve haffe-i aktarı 
kabza-i teshire getürür gibi oldukları zahirdir Devlet-i Aliyyenin murad-i 
aliyyesi olsa nasaradan bir kat a'la nizam virebilür Edna işaret ve murad 
ile bahusus düvel-i nasaranın memleketlerine derya bir ya iki mahallinde 
peyveste olub Memalik-i Mahruse ise Kördös körfezi bir canibini Mora 
ve bir canibini Rumili Bosna'ya varınca sevahilinde Dobro ve _İsklavon 
ve Prevza ve Vonice ve Ayamavra memleketlerinden gayrı sevahil ehl-i 
islamın olub yine Mora'nın öbür canibi Mayna ve Atina ve Agriboz 
Asitane-i Aliyyeye varınca Rum ili sevahili ve Asitaneden Anatolu tarafı 
· Mısır'a varınca cümle. sevahil ehl-i İslamın olub Karadeniz kezalik Bahr-i 
Sefid adaları deryadan karaya ve karadan deryaya imdad içün suhı11et 

derkar yabancı donanma gelse havlumuz içine gelmiş gibidir Kaydını 
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heman taş ile . görmek mümkin iken ve kezalik kara askerimiz küffar 
memleketleri içine girince labüd basiret üzere olJllak vacibdir ve illa 
Moskolu bizim yerlerimize kadem nihade idüb Tuna'yı ubur ve kendü 
yerlerimize gelmekle takrib-i karabiri hamd ü sena itmelü idi Ziyafet-ullah 
.Wl.::J~~ diyüb ve kırk tarafdan zenburvar üzerine hücum itmelü cevanib-i 
erbaasını alub mürur u- uburunu ve zahiresini kat' ve şikfır avlar gibi 
kaydını görmek lazım iken vaktında esbabda külli kusur olub hab-ı gaflet 
ile alude olduğumuzdan gaur (gavur) gelür yakar yıkar ve gider Sonra 
bunun tedbiri nedir dimenin manası yokdur Balada tahrir olunduğu üze
re Mora ihtilalinde Nioskolu Mora karasına çıkub bir tüfenk endahte 
itmemek mümkin iken tekasül-i vali bu mertebe bednamlığa sebeb. olub 
avam-i nas dahi bunu su-i tedbirden okluğunu bilmez düşmenin kuvve-

. tine haml /ile askere elivirür nice nice bihude böyle inhizamlara bu ha
. !etler bais ol!lluşdur Allah·u teala cümlemizi gafletden ikaz eyleye amin 

ı..ı.:~ ~.JJ Jl.r (m (~ 

temam evsaf-i hamfdesini yazmak içün bidaam <t..;L.!) yokdur ancak cümle 
indinde güneş gibi zahirdir Gayret ve hamiyyetleri harik-i adi kadar olub 
merhametlü veliyy-ün-niam kesir-ül-kerem Gazi Hasan Paşa Efendimiz 
Hazretleri zahir ü batını ma'mur gaza ve cihadını melaik tahsin idecek 
mertebede olub Devlet-i Aliyye'ye ve donanma-i hümayuna olan hidmet 
\7e gayret ve hamiyyet-i hidivaneleri inkara mecal yokdur Cenab-i Hak 
vücud-i şeriflerin hatasız idüb tıil-i ömürler !hsan ve cemi'-i daveranelerin
de tevfik-i aliyyesini bedrika:-l refik eyleye amin. 

Evsaf-i Arnabudan 

Delvina sancağından Albanya memleketlerinin nihayetine varınca her 
ne mikdar Arnabud biladı var ise pişe - fesad olub tecemmu' ve memle
ket gaaret itmezler gaaret ve şekavet ancak Delvina ve Avlonya bu iki 
sancağ ahalilerine mahsusdur ve Avlonya eşeddir Delvina'da nev'anma 
sühı11et vardır Maada Arnabudluk böyle değildir ve bu iki sancaklar 
Osmanlu biladlanna .muttasıl olmayub fasıla olmağla bu gune gaaretde 
tasaddi eylediklerine külliyen takassurat (taksirat olacak) kendülerine 
virilmez Dört yüzden mütecaviz seneden berü nizamlarına himmet olun~ 
madı Heman her birisi başlu başına başı boş makuleleri gibi olub nufı1s-i 
kesire dahi olub yerleri bihasir olmağla gaaret ve hareket-i nahemvara 
tasaddi itmeğe mecbur olurlar Bahusus nizamlarına murad olunmadığın
dan vahşi ve terbiyesiz bir k~vm olub memalik-i mahrusaya gidüb gel-
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mezler ve ticaret ve san'at nedir bilmezler Heman civar ve etraflarında 
dolaşub ve içlerinde birisi kasab ve bakkal ve hataz ve bir san'at vila
yetlerinde işlese mezm.fımdur Gayrilerin kız virüb kız almazlar Hırsızliğe 
varub müsta'mel neal (na'l) ve mih serika itmeleri mezmı1m değil

dir San'at ve ticaret mezmumdur Böyle bir kavın olub ancak vilayet: 
!erinde han olmaz Bir müsafir hilal-i (J>I~) rahda kaza-zede olmayub vilayet 
veya bir köye vardıkda her ne denlü bir fakire müzı11 itse haremini 
civarına nakl ve beherhal müsafiri kabul ider Kara Muradlı ta'bir olunan 
kaabilede (kabile olacak) Salih Bey namında kimesne hanesinde müte
addid konaklar ve furunları olub mürur ve ubı1r müzı11 ider it'am ider 
Arnabud paşaları vardıkça müzı11 ve kisesinden it'am ider söz ·sahibi 
gaayet akıl türki lisan bilmez umı1r-i tedbirine muktedir Kurd Paşaya 
ianet itmekle miknet peyda eyledi ve Mora seferinde asker idare 
ider erbabdan olmağla gitmesini vafir asker teşvik idüb emr-i ali yok
dur bila emir gitmem deyüb ve gitmedi ve sair böyle arnabudluğun 
eyü halleri vardır ve ehl-i ırz vazifeleriyle mukayyed çokdur. Ancak şeka
vet-pişeler galib olmalariyle nizamsız olduklarından ve mema!ik-i mahrusa 
ile adem-i ülfet ve ünsiyetden vahşiler olub adab ü erkandan blbehre bir 
kavın olmağla nizamlarına irade-i aliyye tealluk buyurulur ise mümkin
dir. Delvina dört bin piyadegan nefer tahrir olunub yedlerine tezkire
ler verilüb ve ol sancakda ikamet eylemek üzere büyük bir zeamet sahi
bi cinslerinden olmıyarak piyadegan ağası tayin oluna ve ağırça (ağırca) 
timar ile bir piyadegan kethüdası zeamet olsa hoşdur ve timar ile iki 
katib tayin oluna defter-i piyadeganı isim ve resimleriyle hıfz eyleyeler 
ve vefat idenleri yahud bir kabahat ile ihrac olanları altı ayda bir De
raliye'ye arz oluna vç yerlerine erbab-i istihkakdan başkalarını vaz' ve 
bu asker piyade olmak üzere onbaşı ve yüzbaşı ve binbaşıları dahi ola 
ve asker-i mezbı1reye (asakir-i mezbı1re olacak) binbaşılarına vurmca sefer 
olmadığı vakıt ve~h-i münasibi üzere alı1fe tayin oluna ve sefere tayin olun
duklarında alı1feleri münasibi üzere ziyadece virile ve avdetlerinde yine otu
rakda aldıkları alı1fe kadar alı1feleri verilmek şartiyle nizama bend ve her 
yüz neferde bir alemdar ve bir çavuş dahi ola ve bu nizam üzere A vlonya 
sancağında bazen Tocika cinsinden ve bazen başka köylerinden beş bin 
nefer piyadegan tahrir oluna ve anlara dahi Delvina sancağı misillü 
piyadegan ağasiyle kethuda ve katibleri tayin oluna ve kezalik Dokakin 
ve Kega havalisinde dört bin piyadegan tahrir oluna ve kema merre 
nizamları verile ve yine İskenderiye ve civarında Kega ve ekserileri 
İskenderiyeli olmak üzere beş bin suvariyan tahrir oluna onlara dahi 
kema merre nizamlarına himmet ve Oturakda vech-i münasibi üzere 
alı1feleri verile ve sefere gitdiklerinde ziyade verile ve avdetlerinde yine 

(Arkası var) 
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