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MORA İHTİLALİ TARİHÇESİ VEYA 
PENAH EF. MECMUASI 

[c. il. sayı: 10, sahife 320 den devam] 

itdikde ifrazını caiz görenler külliyetlü nizam nedir mulahaza eylemeyüb 
ve bir iki kaza ifraz ve siyanet maada kazalar ahar mülükündüf fehva
sınca sarf-i zihn eylemediler Heman zimam-i ihtiyarı istid'a idenlere 
virüb ifraz eylediler Ancak ne içündür ve ne olacak fark itmediler itse
ler labüd işler dahi böyle olmazdı El-yevm umür-i şer'iyyesi ahar kazaya 
nakl olunan kura gibidir Ceride-i padişah! zamfme-i sevad ile kesret-i 
gavaiz müntic işlerdir ve bermlnval-i muharrer nizamları virildikde evra
k-i cizye ve avarız haneleri cümlesi hacegan-i divan-i humayüna virile 
ve muhassıllar dahi vaktile mahallerine varub memuriyetleri üzere hare
ket ve her kazanın ·ne mikdar evrak ve haneleri var ise ahalinin mari
fetlerile kazanın kurasına doldurub ve marifet-i şer'ile her karye ve. çift
lik cizyeleri ve haneleri defter idüb Hakimler deftere imza idüb ve her 
kazanın cizye ve avarızı bu defter ile tahsil oluna ve bu makule defter
leri ahali tertib itmelü ve muhassılar virmelüdirler ve muhassıllar dahi 
kaza ve kol cizyedarlarına vireler ve perakende tabir olunan reaya ki 
ol sancak ve eyalet reayasından değildir ahar sancak ve eyalet reaya
sından olup masalihçün gelen yine girü vilayetine gidecekdir Ancak 
cizye vaktında bulunmağla bu makule reayalar karye ve çiftlikatda bu
lunur ise bulunduğl!. karye ve çiftliğe vire ve kasabalarda bulunanlar 
vilayet bunlara karışmaya Ol kasabanın cizyesinin tahsil iden muhassıl 
yahud cizyedar masarifine ianet içün olalar ve birisi akl-i züyfifdan bu 
makule Şeyleri miriye irad deyü gösterürse miri kabul itmediğından 
(etmediğinden) başka o makule akl-i züyüfu tedib eyleye Çarik (Çarık) 
malikanesine benzer çarih giyenler gayet fukara olanlardır Ne tahrib 

birisi malikane idüb Devlet-i Aliyyenin hal al ( J )\,_) iradı telef olayor 
tezeyyüdüne ( tezyidine olacak) sarf-i zihn olunmadı Bu makule çarik 
misillü şeyler Devlet-i Aliyyemize şeyndir yine ihtiyac vardır Ve el-yevm 
muhassıllar ve cizyedar\iir Mora'dan gayri cümle memalik-i mahrusada 
konak kirasını ve mefruşat ve mekülatı kiselerinden itmeleriyle yine kise
lerinden eyleyeler Vilayetlerden bir akça almayalar ve kazalar ve kollar 
cizyelerini ve avarizlanm muhassıllar tarafından tayin olunacak cizye
darlar kaza ahalinin (ahalisinin olacak) kefaletleriyle ala ve bir kaza 
ahalileri fazla ise bir tarafa verilmeye Muhassıl tarafından tahsile adem 
tayin eyleyeler ve cizye ye avarız bu nizama bend olsa külliyen zulm 
ref' olacağından başka miriye dahi fazla irad zuhur ve celebkeşan ve 
beksimat (beksimet) malikanelik ile virilüb mahsulat değildir ve nukud 
akça olmağla malikanelik ile virilmesine vücüh ile münasebeti yokdur 
Hasaret-i miriden gayri ya ref' oluna yahud biri vefat itdikde malikane
lik ile virilmeye cizye ve avarızı tahsil idecek muhassıllara ihale oluna 
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"' maahaza cüz'i şey ile çok dağdağa olur ve reayaya zulm olur Erazilin 
biri iltizam ider ve reayaya itmedikleri kalmaz ve ber minval-i muharrer 
nizamı virildikden sonra Asitanede sakin olan hacegana virile başka 
zümreye virilmeye Dahi Devlet-i Aliyye murad itse her eyalet ve sancak
larda olan mukataat-i evkaf ve gayr-i evkaf gümrüklere varınca nizam
dan sonra malikane sahibleri kefillü intibah olunmuş mücerreb-ül
etvar mültezimlere mukatasını virüb ve ancak mültezimlerden faizlerini 
alalar ve bir müddetdenberu mukataa.tın tahammüllerinden ziyade zam 
ile sene besene şey zam iderler İnsafı tecavüz idüb bir mukataa çık
maz zararını reaya fukarası virür . Binaanaleyh mukataatın tahammülle
rinden ziyade virmemeleriçün berminval-i muharrer nizam virildikce her 
mukataatın faizi dahi ma'lum olur Ve faizleri dahi defterhane-i Amire
de bir deftere zabt oluna ve böyle olunca malikane sahibleri her 
sene şey zam itmez Bahusus aynı mültezimler zammile olmaz ve bed
ahlaklar alıyor reayayı perişan eylediler Alel-husus her bir mukataa ma
likanelik ile virildikde bu kadar faizleri yoğidi Tedrici mahsulat baha 
itır.ekle faizleri dahi ziyade oldu Ancak insaf kalmadı Çünki ehl-i insaf 
kalmadı İradetleri insaf itmezler Devlet-i Aliyye dahi böyle faizleri zabt 
idüb zaruri labüd insaf iderler Beher hal ve bundan başka bir mukataa 
dahi mahlul olunca faizleri ma'lum olmakla değerile virilür Ve tahrir 
olunduğu üzere malikane sahibleri mukataasını iltizamen virdikde mülte
zimden fakat faizlerini alalar Faizi dahi ruz-i Hızırda alalar mukaddem 
almayalar ve ruz~ı Hızırdan eve! faiz alız iden malikane sahibinin mali
kanesi ref' oluna ve Miriyi ve kalemiyeleri malikane sahibleri alız eyle
meyüb mahallinde her eyalet ve sancağ muhassıllarına vireler ve mu
hassıllar dahi emval-i mezbfüeyi hazine-i hümayuna göndereler Ve ha
zine masarifleriçün mültezimler guruş başına birer buçuk akça vireler 
Ve mültezimlere birer buçuk akça virmelerile zarar gelmez Zira şimdi 
olduğu gibi masarifleri birer buçuk akçadan ziy.ade_dir ve böyle defter
dar olanlar dahi her taksit ne mikdar akça gelecekdir ma'lumları olur 
kesret-i kuyuda hacet kalmaz Az iş ile çok ·yorulmak akil karı değil
dir Biçaregan-i küttab yirmi beş yaşında iken verem marazına mübtela 
olmadıkları taaccüb olunur Ve mal-i mukataat dahi üç taksit ile ahz 
oluna Biri ruz-i Hızmia ve biri ruz-i Kasımda ve biri kanun-i evvelde 
alız oluna. Mirinin sikleti vardır dinür ise bir sene evvel peşinat alın
makla akçaya ziyadelik gelmez Yine alınacak akça o kadardır Bahusus 
mukaddem alınmakda yümn Ü bereket kalmaz iş ileruye bakmalı ve 
bu nizamlara himmet buyurulsa miri sikletden halas olur ·Fazla akça 
dahi kalur zaman ile mirinin cüz'ice sıkletile peşinatı ihdas idenler 
güya iş ve marifet eylediler Eyi itmediler o sikleti başka tarik ile idare 
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itmelü idi Ve tahrir olunduğu üzere nızamı virilse mırının sikleti kalmaz 
ve takaasite nizam virmek işdir Zira bundan reayaya ve miriye çok 
zarar olur ve böyle olunca miri ve kalemiyeleri muhassıllar ahz idince 
reayanın voyvoda ve gayrilerinden derdi olur ise muhassıllara inha ile 
çok zulm men'olunur ve aleyh it-tevfik. 

Ahval-i mukataat ve menziller ve ba'zan ( ba'z-ı ) 
nizam-i saire 

Mukataatın dahi çok şeylerde noksanı vardır Nizamına murad olun
sa malikanelik şurutuna halel virmez Mukaddema malikanelik ile viril
dikde gaflet olundu Bir kazada birkaç mukataa olup ve dahi bir kaza-

. nin bir veya ziyade köyleri oldukları kazada olan mukataaya ilhak olun
mayub sekiz konak aşırı olan ahar kazada olan mukataaya ilhak olun
muş ne mertebe sehv olmuş bunda akıl durur ve bazı kazaların kezalik 
aded-i ağnamları, ve İzmir ve Selanik cesim olmayan gümrükler kaza
sında olan mukataalara ilhak olunmak İcab ederken olmayub başlu ba
şına mukataalar olub külll dağdağa ve teşviş iras idecek tavırdır Akıl
dan bald işdir Nizamlarına irade-i aliyye tealluk buyurulur ise her kaza
da bir m: kataa olmaR üzere nizamı virile ve kazasında olan aded-i 
agnam ve gümıük başka olmaya ol mukataaya mülhak ola ve malikane 
sahiblerine bundan noksan ve ziyade terettüb idecek halet yoktur 
Nizamından sonra yine mutasarrıflarına virilmek üzere fakat berevat ve 
suret-i defatir tagyir olur ve nizamına tayin olunan kimesne bir ayalet 
ve yahud sancağın nizamiyle meşgul ola gitsün Defterdar Efendi ve 
malikane sahibleri atik nizamı üzere ahz ü ita idüb idare eyleyeler Vak
ta ki bir ayalet veya sancağın nizamı tekmil oldukda ve defteri ve suret-i 
nizamı Deraliyye'ye gelür zabt olunur ve. nizamı verilmiş ayalet ve san
cağın nizam-i cedidi üzere rü'yet oluna ve bu husus dağdağa addolun
maya heman irade-i aliyyenin tealluk buyurulmasına mevkuftur Ve bir 
kazanın bir karyesi nice merhale baid ahar kazaya umur-i şer'iyyes'i 
nakl olanları dahi hin-i nizamda hadimi kazalarına nakl olunalar ken
dülerine zulm olur deyü sıyanetleriyçün- ~har kazaya nakl olundu dime
nin manası yokdur yine memleket-i padişahidir ve bu makule kelam 
reaya ve berayanın ağızlarında zeban-zed olmak şeyinç!ir Erlik odur ki 
cümle kazanın kurasını sıyanet itmekdir bir karye sıyanet ve sfür kurası 
harab olmak iş değildir Ve berminval-i muharrer nizamına irade-i aliyye 
taalluk buyurulur ise mukataa.tın ve cizye ve avarızın malları taksit ile 
eda oluna takaasiti zikr olunub avarız muharremden altı malı sonra 
haklaşa ve cizye dahi muharremden altı maha varınca haklaşa ve peşi-

387 



Türk T,arih Vesikaları 

nat bir akçe alınmaya Zira bu mallar vakıtlanndan evvel alınmakla 

sarrafların aldıkları murabaha-i bfşumar mfrf ·ve reayadan çıkar Amma 
ne vechile çıkar herkes idrak idemez ve nizamları böyle virilür ise 
mukaddem bir akça alınmamak üzere kat'iyy-ül-müfad hatt-ı . şerif ile 
men' oluna Bunda çok hikmet vardır murabahanın dahi tenziline bais 
olur Frengistanda yüzde beş ve altı nihayet yedi ziyade murabaha 
yokdur Ve bu madde hasaret-i azimdir Ve bu nizama bend olunca 

murabaha dahi iktiza itmez Feala haza \.i..t1 J·' her şeyde böyle rabıta · 
bulunmamakla miri tahsili ve isticalı ve kalemiyeler ve sair hususlar ve 
kesret-i şükadan ( şükattan olacak) ve dahi availde Devlet-i Aliyye 
ve vüzera ve mlrimlran ve ocak-i amireden gayri Tatarlar istihdam ey:
lemeyüb şimdi ise iki bin guruşluk mültezimler ve ayanlar ve nüvvab 
hidmetkarlannı Tatar kıyafetine koyup mürı1r ve ubur coğalub aslından 
iki bin guruş ile menzili idare olunan kazanın şimdi yirmi kise ile idare 
olunmaz Memalik-i mahrusanın fakat menzil akçaları bir devletin iradı 
kadar mal-i fUkara ve zuafa telef oluyor Fimaba'd menzil ile gidecek 
kimesnenin ismi ve kime müteallikdır menzil avamirinde zikr oluna ve 
dahi Tatar mıdır bostancı mıdır cukadar mıdır zaim ve kapucu başı mıdır 
zikr oluna ve fermanları bir mahalle vardıklarında bey' iderler fimaba't 
bey' olunmamak içün mesela Tekfurdağından bed' oluna Menzilciler vera-i 
fermanda taallaka nazari -s)"-i Jki deyü varacağı mahalle varınca cümle 
menzilciler yazalar böyle olunca bu fermanı kimesne alamaz Voyvodalar 
ve muhassıllar ve gümrük eminlerinin ademleri Asitane'ye varub gelme
leri iktiza itmekle mart ibtidasından şubatı gayesine ve muhassıllann 
muharrem gurresinden zilhicce gayesine kadar işlemek üzere acik (?) 
birer nefere kifayet mikdarı menzil avamiri malikane sahibleri marifetiyle 
alub vireler ve derun-i emrde mukataanın veya gümrük ve. muhassıllık 
ismi zikr oluna Kadimi ücretlerini virmek üzere burhan-i azim bervech-i 
müsaferet Alasonya kazasında bulunduğumda zamaıi-i adalet - iktiran-ı Cen
net-mekan Sultan Ahmed Efendimiz Hazretlerinin bin yüz yirmi yedi(l 715) 
senesinin siciUatına nazar olundukda ve sene-i mezbı1rede Mora seferi 
dahi var iken bir senede menzil akçası otuz dört bin akça olub şimdi 
ise on üç on dört kise akça ile idare olunmaz maahaza sapadır memergah 
değildir ve kis ala haza \J.,ı, J;::. ı...r':}J ve menzil fermaniyle gidenler tahrir 
olunduğu üzere kadimi ücreti virüb giderler meğer in'am ola in'amın 
maadaları ücreti virüb giderler Ve sair nas işi olub Asitane'ye gelüb ve 
gidüb onlar fermansız 'olmak üzere menzilciler bunlara dahi bargir virüb 
zarar değildir Ancak bu makuleler miri fiatı saat başına onar akça 
ücret virmeyüb süvar oldukları bargire ve sürücünün bargiriçün ve dahi 
yedek getürür ise saat başına yirmişer akçe ücret vireler Bahalu değil 
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dir gayet-ül-gaye ucuzdur ve böyle olunca vilayetlerin menzil akçaları 
tahfif olur Asitane'den Tekfurdağından başka Yenişehir yüz yirmi beş 
saatdır yirmişer akçada iki bin beş yüz akça ider Sürücünün dahi o kadar 
Beş bin akça olur Bir şey değildir Yedek dahi getürürse altmış sekiz 
buçuk guruş olur Hiç bir şey değildir Ve bunlara dahi menzilciler bar
gir virmeleriyçün tehdi_d olunalar Ve menzilhanelere nüzul iden ulaklar 
iki vecihden dahi olsun mekiilat ve meşrubatı kiselerinden ideler ve her 
vilayet vilayet (aynen) tarafından mahsusan vilayetin olarak birer men-

zilhane yapalar ve menzilhane hizasında birer aşcı ı.f:..:..."' dükkanı dahi 
yapub mun1r ve ubur idenler mekiilatlarını alub eki eyleyeler ve kapulu 
olsun kapusuz olusun tatarlar beş on ademi Asitan~'ye getürür ve Asi
tane'den taşraya getürür vafir akçalarını alub menzilcilere bir akça vir
mezler Bir menzilci bir şey söylerse bargirlerini çatlayub (aynen) ve gah 
kuyruk ve kulaklarını kat' iderler Amma bu nizama himmet buyurulsa 
bilaferman kimesneye bargir virilmeye Ve bila ferman olanlara yirmişer 
akça ücretleriyle virile deyü Böyle olunca tatarların bu kadar adem içün 
fermanları yokdur Labüd menzilciler dahi bar gir virmezler ve hazinelere 
(aynen) cevr eylemeyüb saat başına onar akçadan bargir virile Zira ha
zine kimin olur ise olsun Iabüd miriye racidir Hazinelere ferman iktiza 
itmez kimin olur ise olsun onar akça ücretleriyle bargir vireler Erbab-i 
devlet olanlar bir akçelik umur içün ısrar itmelüdür Zira akçe sonra altım 
olur kise olur Her işde gaflet ve musamaha caiz değildir Her işin ibtida-i 
emrinde kavlce yapub daima böyle gitmelüdür Zira isyan ve adem-i itaat 
ve sair perişanlık olmasın cümlesine zulm sebebidir Erbab-ı devletin evlad 
ve akriba ve ahibbaları olmamalu Devlet umuru olunca hatır bertaraf müsaa
de caiz değildir Sonra herkes evine gitmeğe yolu bulamaz Zira devlet ve 
ibad-ullah taraf-i Hakdan kendilerine -emanetdir Birkaç günlük ömr 
içün kişi kendüyi dünya ve' abiretde mühlike (mehlekeye olacak) endah-

, te (aynen) itmek ne mertebe gafletdir akıl durur Maaz-Allah o devlet 
zaif olmasiyle ehl-i din tahkir ve zaif olmalariyle silret-i ahar zuhuriyle dine 
ve devlete hiyanet etmiş olurlar Ve erbab-i devlet olanlar nefislerine 
hidmeti caiz görmeyüb 

..J:. .. /1 ..>l~:- ....Ahi _,)ı .;.....I ._;,.~ ..::..~C 
lvb ..::..""ı...,. .. ;..ı..:.. . ..ı.:_( if\,;.. 

Hikmet-i mahzest eger l(\tf-ı Cihan - aferin 
.Hass küned bende! maslahat-i ammra [1] 

[ ı] )3eyit Şeyh Sa'di'nindir. «Allahzn lutfu, "bir kulu umumun işine memur ederse 
bu, rabbani hikmetin ta kendisidir» demektir. 
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fehvasınca enfas-i müstearlarım ibad-ullahın hidmetine hasr itmelü 
zamane halkı ise ekserileri asrımızın iktizası deyüp giderler Asrın 

kabahatı yokdur evvelkidir galiben noksanlık idarenindir İşini rezil 
iden sahibidir Adem-i gayret ve hamiyet olmadığı halde labüd perişan
lık zuhUr ider Erbab-i hamiyet birkaç günlük ömr içün rezalet ile ve 
günah tahassüliyle samur kürkü ve meratibi terk ider Abaya kanaat it
mek erlikdir Ancak istikamet ve. hamiyet sahibi lalieclin ,.J:-~ ~~ bir işi . 

Allah içün tutunça min taraf-illahi teala Jl.i .Wl...J)" .:r• muahhid (aynen) 
olur kimesne üzerine varamaz Ve bu nizamlardan kimesneye bir akça 
zarar olmaksızın tanzimleri münkin ve miriye azim ir ad dahi hasıl olur 
Nice nice tarihler vardır ki şer'-i şerife ve kanı1n-i münife mutabık ola
rak miriye irad hasıl olur bu vech üzere rabıta bulunmamakla miri sik
letden tütün ..:ı_,k }•gümrüğünü malikanelık (aynen)· ile virüb tevatüren 
senevi üç bin. kise akçaya iltizam virilürdü Ve her beş kise akça miri
sini malikane idenlere faiz olarak yirmi beş kise akçaya virilüb altı yüz 
sehim ider Yirmi beşerden on beş bin kise akça ider Bu takdirce 
miri on beş senede fakat on beş bin kise akça almış oldu Malikanelık 
ile verilmese on beş senede kırk beş bin akça olacak idi. Ne mertebe 
zararlı iş oldu Maahaza on beş senede cümle malikane sahibleri vefat itmez 
ki tekrar miri mutasarrıf olsun Ve ibtida-i emrden on beş seneye değin 
vefat idenlerin sehimlerinden alınacak akça on beş seneden ziyade muam
mer olanların zararına mahsub olunca beher hal miriye azim za;ar olduğu 
zahirdir Miriye fazla-i irad tarikleri başka çakdur Cenab-ı Hak Devlet-i 
Aliyyeye müyesser eyleye amin Derı1n-i risalede zikr olunduğu üzere me
malik-i mahruseye adalarına varınca (ya kadar) iktizası üzere nizamı viri
lince mutlak (mutlaka) zulm yer yüzünden ref' olur ve bir merteb.e ma
mur olur ki kürevi(?) bir yere kıyas olunmaz Badehu Mısrın nizamına him'
met oluna Tarikı bulunur kıyas iderim İbtida-i ·emrde suhı1let ile nizamına 
teşebbüs oluna Olmadığı halde kalır ile olsun Ancak ümera-i Mısır 
misillü mecnunlar dünyada yokdur Dağdaki haydudlar kadar rahat ve 

-emniyetleri yokdur Birisi birini kati ider yerine oturur oğulları bikes 
kalur Binaanaleyh hakimane ümerasından bir azını dil.firib ve mahzurla
rını semi'lerine ilka ile ve sonra olacak rahatlarını ifade ile celb olunma
ları imkanı bulunmak gerekc!ir Bulunmadığı halde kalır ile olduğu halde 
taşrada tahassun idecekleri tarafların Arab şeyhlerini dil-firib idüb tazyik 
olunduklarında gidecek yerleri kalmaya Ve ümera nizamına himmet oluna 
külliyen ele alına Ba'dehı1 Basra'dan Bağdad'a varınca mesafe-i baide. 
olub ve havali-i Bağdad k~zfılik birkaç paşalığa tahammülü vardır 
Vaktiyle iktiza itdiği vechile nizamına himmet olunsa birkaç paşalık olur 
Aktar-i meıbur dçıhi ~le ahnaca~ındap başka elbette miriye. dahi irad 
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olur Badehu Bağdad zizamına dahi himmet oluna Elbette tarikı bulunur 
lnayet-i Hak ile zikr olunan nizamlara himmet olunca yalnız Rum ili 
askeriyle iki üç kırala sefer virmeğe kafidir ve iklim-i Habeş dahi boşu
na durur Edna himmet ile teshir olunur Sancağ sancağ idüb her sancağı 
ber vech-i malikane kayd-i hayat ile birer kimesneye virüb fevtinden 
sonra ekber ve erşed oğluna virilmek üzere ve kifayet mikdarı asker 
bu tarafdan ve içlerinden dahi süvariyan ve piyadegan tertib ve cümle
ye başbuğ üzere üç ve yahud beş senede bir azl olmak üzere vüzera-i 
izamdan · birisi vali nasb oluna ve nehr-i Nil'in yolu dahi · tathir oluna 
Mısır taraf dan (tarafından) kaiklar (kayıklar) varmağa ihtimam oluna 
ve nizam-ı Mısır dahi böyle malikanelık ile münasib olmak gerekdir ve 
herbirine malikanelık ile virilecek kura ve kasaba sancağ ittihaz oluna 
ancak cok (çok) olmaya mesela Mısır seksen yüz mukataa ve dahi zi
yade ola ve bundan menafi' nedir süal varid olur ise yüz adem olunca 
ittifak idemezler Saniyen mukataalan külliyyetlü olmamakla şimdiki gibi 
beğler misillü kuvvetlü ademler olamaz Daima havf üzere olurlar Salisen 
böyle olunca servet sahibleri olamadıklarından Mısır ve Habeş ahalileri 
zfr-i taht-i kahrlarında olmazlar Daima Devlet-i Aliyye'yi bilürler Hulasa 
bu suret ile olduğu halde menafi'-i bi-şumar derkardır ve aleyhittevfik. 

Evsaf-i siiret-i . def atir 

Mukataat ve ağnam ve gayri ve timar ve zeametlerin cümlesinin 
cümle a'şar-i şer'iyye ve rüsumat-i kanuniyeleri Defterhane-i amirede 
hasılatları defteri olub ancak bir müddetdenberü şurı1t ve tahdidat mü
tareke olunmağla ve cizyedar ve mültezimler ve malikane mutasarrıfları~ 
nın istid'alariyle şeref-sudur iden evamir-i aliyye suret-i defter ve şurı1t 
zikr eylemeyüb sene-i sabık ve uslub-i sabık zikr eylediğinden suret-i 
defter hemen lafzı murad olub ve taşralarda çizyedar ve mültezimler 
ve ağnamcıların reaya fukarasına itmedikleri zulm kalmayub riza-i bari 

. değildir Rabb-ül-alemfndir Maaz-Allahı taala bu nimete istihkaklarımız kal
niadığile (aynen ) ne olmaz Reaya ve beraya şaşub ne ideceklerini bil
mezler ve her gün kangı zalime akça ihtida virsün deyüb hanesinden 
cıkar Bir hatt-i şerif şeref-sudur idüb bir müddetden berü vükela ve 
vülatın tekasülleriyle voyvoda ve malikane sahibleri ve mütesellimler ve 
mütevelliler ve kaimmakamler ve erbab-i timar ve zuama ve vuzeraya has 
tayin (olunan) kuralarda a'şar-i şeriyyeleri ve rusumat-i kanuniyyelerini 
sfiret-i defter üzere almayub istedikleri kadar akça almalariyle ve on .ağ
namda dört ve beş ağnam zam eylediklerine kanaat eylemeyüb her re's 
ağnamdan iki ve üç ve dört piire aJmalariyle vediat-ullah ohm reayayı ha-
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rab idüb fimaba'd gerek a'şar-i şer'iyye gerek rüsı1mat-ı kanuniyye ve 
ispence ve ağnamda ve sair her ne ki hasılat sı1ret-i defterlerde kayd 
olundu ise suret-i defterde kayd olunduğu mikdardan fimaba'd ziyade 
bir akça alınmaya ve zı1ret· i defterden haric zabitan ve mültezimlerin 
ve s;:ı.ir zümrenin balada mastur J>k.-~ olunduğu üzere ve gümrük ümena
ları ve bacdaran ihdas eyledikleri seyyiatlerinden fimaba'd bir akça 
alınmaya ve ba'd-el-yevm suret-i defterlerde kayd olmayan şeylerden bir 
akça alınmaya ve suret-i defterden ziyade bir akça _alınmamak üzere 
tehdid ve cümle malikane sahibleri .ve mütevelliler ve kaimmakamlar ve 

. haslar herkes mukataasının sı1ret-i defterlerini ihrac eylemeleri ve her
kes mukafaasının sılı et-i defterini, reayanın kocabaşılarına vireler Mül
tezimler vardıklarında suret-i defterden ziyade almayalar ve mukataa 
sahibleri mutlak herkes mukataasının sı1ret-i defterini ihrac ve reayanın 
yedlerine virmeleriyçün ba-hatt-i hümayun ziyadesiyle tehdid olunalar 
ve keyfiyet böyle olacağını memalik-i mahrusaya hutı1t-ı şerifelerile 

ilan Şimdi ise mukataa sahibleri cebabire erazil-i multeziminin inhalarile 
virilen evamir-i aliyye suret-i defteri üzere dimeyüb sabıkı veya üslub-ı 
sabık beyan itmekle hemen suret-i defterin hiç iktizası olmamış oldu 
Zulme ne mertebe ruhsatdır Miriye bundan bir akça noksan terettüb 
itmez Mukataalar malikanelık ile virildikde bunların birisi olmadığından 
başka cihet-i ahar ile dahi hasılatları bu asırda terakki var iken inha
larına itibar olunmaya ve sade inhalariyle zulme ruhsat caiz değildir 
Bu husus içün nice nice esrar vardır Mukataata dair teksir-i irad zım
nında Cenab-ı Hak müyesser eyleye amin ve Devlet-i Aliyye (yi) alda
yub zulmü kanun gibi etmişlerdir İradat ve tayyarat mukataadandıı: 
viresiz deyü emr-i ali virilür İradat ve tayyarat-ı mukataa haric e~ 
defter bir akça yokdur İradat-ı mukataa diyeceğine suret-i defteri 
derkenar var ise emir virile Bir müddetdenberü şurı1t-u kanun ve 
suret-i defter yok misillü .olub isfid'a idenin istid'ası üzere veya 
takriii emr-i ali virilmek cesban değildir Mechul-ün-neseb ma'dum
ül-haseb mazmum mültezimlerin istid'alariyle malikane sahibleri dahi 
aldanub ve mutasarrıf olduğu mukataanın hasılatını fark eylemeyüb 
meramlarınca emr-i ali viriliyor ve erbab-ı timar ve ziamet dahi timar 
ve ziametlerinin suret-i · defterlerini ihrac ve ziyade almamaları içün 
tehdid olunalar Ve bir kabih adet itmişlerdir Kanun üzere reaya ispen
cesi tahrir olunduğu karyede senede bir virür Şimdi ise mart üstü ve 
martdan altı malı sonra bir derdmend reaya masalihiyçün ahar kazaya 
vardıkda yahud karyesinden kalkub ahar kazada tavattun ider ise ol 
kazanın voyvadası ve mütesellimi veya mütevelli ve kaimmakamlar tutup 
iki üç dört guruşa varınca ispence alurlar Agrab-i garaib ispence kanun 
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üzere tahrir. olunduğu karyde voyvodalık mıdır timar ziamet midir ne 
ise virür ve ispence dahi bekar ise on ve bazan yirmi pare (para) evli 
ise yirmi ya kırk pare sipahisine yahud voyvodasına virür iken bunlar 
dörder guruş alurlar bila mucib bigayri hakkin ispence alurlar Fima
ba'd bir kimesne ispence almaya tahrir olunduğu yerde vireler Suret-i 
defter üzere ve ahar karye ve kaza ve sancağa bir akça virmeyeler Ve 
karyesinden kalkub ahar karyede tavattun iden reayadan henüz sipahinin 
ve voyvadanın adamısı (adamı) gelüb ispenceni ahz itmemelerile bana vir 
deyü rencide alınmaya ispence mutlak tahrir olunduğu mahalle virilmelüdür 
Müstakillen bu madde bir hatt-i şerif ile men' oluna Zira reaya fukara
sına azim gadr ideyorlar Ve kezalik koyunlara bir koyun zam olun
maya Ve suret-i defterden ziyade bir akça alınmaya ziyadesiyle tehdid 
oluna ve cümle maddeler içün evamir-i aliyye getüren tatarlar tehdid 
oluna mahkemelerde alenen kıraat idüb vücuh-i belde ve cümle eshab-i 
cift ve cesim kura ahalileri ve kocabaşılar ve metrepolid ve piskopos
lar mevcud oldukları halde kıraat oluna ve bazı kazada navahi olub 
navahiye dahi götürüb reaya ve cümlenin -muvacehelerind,e mahkemeler
de kıraat eyleyeler Tatarlar tehdid olunalar 

Ahval-i ba'z-i mahaller ez bera-yi nasb-i vali 

Silistire havalisinde kesret-i asker olub kezalik Dobrice ve Delior
man Özü valisi qıesafe-i baidde (aynen) bulunduğundan anlar dahi Ar
nabud misillüdür Heman beışlu başına boy çeküb seferlerde bir işe ya
ramadıklarından gayrı kuta-yi tarik J~_,1. ..;_lk; (kutta-i tarik olacak) olub 
sefere gidenleri ve mürur u ubfrru telef ve sair fes adları hadden efzun ol
mağla Özü valisine ol havalinin kazalarından kifayet mikdarı hazariye tayin 
oluna Ve Silistıre'de daima ikamet eylemek üzere valilik idüb birer vezire 
mansıb virile Dahi münasib var ise birkaç kaza ilhak oluna Ve bir mikdar 
piyadegan asker Arnabudluk misillü cüz'iyyat-i ah1fe ile· tahrir oluna ve 
alı1feye bend idüb ve piyadegan ağası tayin oluna ve daima vezirin hidme
tinde ola Müddet-i kalilede asker-i mezbur dahi nizam ve terbiye kabul 
ider ve ol taraflar ele alınur Sefer zuhurunda dahi hidmetleri sebkat 
iderler Zira Devlet-i Aliyye sefer zuhurunda düşmana mı cevab virsün 
yoksa memalik-i mahrusada zuhur iden usatı mı zabt itsün Memleketleri 
bir tarafdan küffar bozar· bir tarafdan dahi o makuleler iki kat ziyade 
harab iderler Ve yine Gümülcüne'de ikamet eylemek üzere bir Miri
mirane mansıb virilüb ve Meyri ve Fere ve Yenice ve Kavala ve civar~ 
da münasib olanlardan birkaç (kaçının olacak) ilbakiyle bir sancağ itti
haz ve bir mikdar hazariye kazaha-yi mezburundan tayin oluna Ol ta-
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~aflar ele alınur kuta-yı tarik (kutta'-ı tarik) hiç kalmaz Ve Yenice'de · 
Karasu vardır Memergahdır Ulahlar ve tüccar beytutet idecek mahaldir 
Ancak emniyet olmamağla gündüz serian mürur iderler Nehir kenarında 
hanlar \'ardır Kimin ise hadimi icaresi ne ise miriden veya han
lardan virilmek üzere havale oluna ve tatyib içün ıcaresine yüz 
guruş dahi zammoluna ve hanlar miriden alına ve bir bölükbaşı 
nasb oluna Kifayet mikdarı neferat ile bölükbaşı hanlarda ika
met idüb neferatı daima sancağ-i mezbur kazalarında ve turuk me• 
varidinde geşt ü güzar idüb ve kuta-yi tarik· J!._,k ..;_ lhi (kutta-i tarik ola
cak) kalmayacağından başka ol taraflarda mütemekkinfin olan ecnas-i 
muht.elifeye dahi nizam virilmiş olur Ve hanlar mirinin olmağla mukad
dema sahiblerine virilecek muaayyen icarelerinden başka ikamet idecek 
bölükbaşı müruru ubı1r ...... (bir kelime okunamadı) olur Bakkal dük-
kanları ihdas ider (eden) kar ideceğinden miriye dahi senede beşer yüz 
guruş icare virmek üzere rabıta virile ve neferat-i mezburenin alfifeleri
ol kazalar virmek üzere şuruta bend ve etrafa böyle nizam virilmekle 
Edirne Bostancıbaşısı .dahi Edirne havalisini ve bahusus kurb u civar-i 
Darülhilafe olan İstıranca ha valisinde geşt ü güzar iden hayadide nizam 
ve külliyyen izalelerine ihtimam ider Yoğurtcoğlu (aynen) haydud bir 
hazale iken ol taraflar hali olduğundan bu kadar zaman geşt ü güzar 
ve ol havalide emniyet meslfıb olmuşidi Deli Ahmed misillü ve Livadya 
kazasında reayamız cinsinden olan hayadldi za hitan ve vülat def'lerinde 
aciz~~ (aynen) oliınca beş yüz bin[l] haydudun def'i ellerinden gelme
diği halde maazallah düşman zuhur itse nice iderler Bu halet reayamız
dan hicab elivirür Ve yine Tekfürdağınde ikamet eylemek üzere bir 
Mirimirana mansıb virilüb ve Büyükçekmece ve Silivri ve Malkara 
ve İnecik ve Keşan civarında vaki münasib olan kazalardan birkaç 
kaza ilhakile bir sancağ ittihaz ve kifayet mikdarı hazariye bağlanır Mü
ceddeden fu,karaya hazariye ve alufe-i neferat gadr olur kıyas olunmaya 
Böyle nizama bend olmağla ve mlrimiran olmağla ve tahrir olunan ni
zam üzere voyvadoları ve muhassıllar olunca nice nice zülmden halas 
olurlar ve sancag-i mezbı1r kazalarında kuta-yi tarik (aynen) ve lusus 
ıf .,. .. ı [2] def'i içün kifayet mikdarı meferat ile bir bölük başı tayin olu
nur Ulfifelerini kozalar vermek üzere ve meferat daima geşt ü güzar 
idüb ve bölükbaşı Karasu gibidir (?) mahall-i mahfuzdur Malkara ile 
İnecek beyinlerinde münasib bir mahalde mMden bir han bina olunur . 
onda ikomet eder Memergah olmağla bölükbaşı dahi ticaret itmekle 
han icaresi senede beşer yüz guruş icareyi bölükbaşı virmek üzere ni-

[lJ Mikdarı 500-1000 şeklinde dikkate ıılm!\k ııygundur, 
[2] Hırsızlar demektir. . . 
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zama bend bu vech üzere ol taraflara dahi nızamı virilmiş olur Ulaklar 
ve mürur u ubur gündüz havf üzere mürur iderler Bahusus ulakların 

gayrı bir ve iki ve üç adem masaliyiçün bir mahalle gidemez ve Ru
melide Becterin sancağına etrafından birkaç kaza ilhakile bir sancag 
ittihaz ve bir mirimi_rane mansıb virilüb kernamerre hazariyesine dahi 
nizam ve iki bin pıyadegan asker ağasile kemamerre tahrir ve hazarda 
ve seferde cüziyyat-i alufeye bend ve m'irimiran bu asker ile ol taraflar 
dahi alınur ve seferlerde dahi istihdam olunurlar Ve bu suretler ve ni
zamlar ve tehdidat ve şurutlara riayayet ~~b.; (?) ile -tedrici alem baş
ka surete girür ve suret-i itaat kemalile olur ve Rumeli'de böyle bir 
kaç yer vardır ki birer rnirimirana muhtacdır ve her namat-i muharrer 
bu nizamlara himmet olundukda memalik-i mahrusada başı boş ki
mesne kalmaz ve herkes zir-i taht-i itaate (?) olur ne bu makule nizam
lar ve kazaları tanzime çoğrafya kitablarına rnuhtacdır Kazalar ve köy-

ler uygun gelsün Bu devlet-i ebed-peyve~de göre mütaaddid cihan-mü
maları olmak İcab ider iken muhtasarıca Üsküdar'a kadar bir cild olub 
Rumelinin yokdur ve Bosna'da Karadağ vardır san'at ile ele getürüb 
içlerinden on ve yirmi kadar Boyar tabirile kimesneleri ittihaz ve birer 
mikdar neferat ile tahsis olunalar ve mrsarifleri cıkmak içün ve valinin 
masarifi cıkmak ve miriye dahi bir mikdar şey cıkmak içün mesfürlarıQ 
marifetlerile kifayet mikdarı irad tahrir oluna ve valinin ikameti içün 'birkal'a 
bina oluna ve vali Eflak misillü rum tayin oluna ve sarf-i zihn olunmadı ve la~ 
kin bila ceng (ve) cidal sade kelam ile teshiri mümkin idi Anların dahi irad ve 
neferat tayin oluna ve miriye dahi irad hasıİ olurdu Ve vali Eflak misillü rum 
cinsinden tayin olunmak üzere Mora seferinde Venedik nakz-i ahd üze
re iken murad olunsa Rumeli toprağında Iskılavon memleketleri ve Zan
ta ve Kefalonya adaları teshir olunmuş idi Bu nizam üzere ki rum ci~
sinden Eflak misillü tayin oluna vaktında sarf-i zihn olunsa vucude ge
lürdi ve tahrir olunduğu üzere baferman-i Ali ve buyruldı ayan nasbı 
külliyen ref' oluna ve bir kazanın umuru bir kimesneye munhasır olmaya 
ve erbab-i devlet olanlar memalik-i mahrusayı bir bağçevan bağçesini 
timar itdiği gibi timar itmelü ve suret-i nizamı taşra halkından sual ik-
tiza itmez Hayrı ve şerri fark ider hemen bulunmaz ...... (bir kelime 
okunamadı) hata gibidir Bahusus- nizamı dahi istemeyüb cerr ü nef' kal
maz Zira Devlet-i Aliyyenin avail-i halinde kesret-i hurub ve kital ve tev
si-i daire-i devlet ile tevaggul olunduğundan heman elde bulunmak 
içün feth olan memleketleri panbuk (pamuk) ipliğiyle bend idüb sonra 
gelenler remz-i mezburun hakikatına sarf-ı zihn itmemelerile her husus 
o hal üzere kaldı Cenab-ı Hak Devlet-i Aliyye'ye hayr ne ise· 
-t;l:-1 ~ ..S~ .oı,,ı)ıı~ı iza eradallahü şey'en heyyie esbabehu fehvasınca 
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halk eyleye amin ve veliyy-ün-nimetimiz olan padişah-i islam-ı sipihr ihti
şam Efendimiz Hazretlerinin neslen ba'de neslin ila ahir-id-devran nesl-i 
tahiri-i Al-i osmani'yi kaffe-i afiitdan emin ve zıll-i zalil-i merhamet-i 
celillerin cümlemiz üzerine sayeban idüb bir dem eksik eylemeye amin 

Ahval-i Kocabaşiyan 

Mora ve Selanik ve Paşa sancağı ve ekser Rumelinin kazaları Tır
hala ve Yanya ve Karlıelı ve İnebahtı ve Ağriboz sancağları ve cümle 
Rumeli ayiilet ve sancaklarında mütegallibe zümresinden Kocabaşılar 

olub vülat ve hükkam ve zabitan ve ayan i'e ittifak ve reayaya hadden 
ziyade zulmüne bil.is olmalari!e ve miil-i fukara ile servet sahibleri dahi 
olub vüliit ve zabitanın tama'-i hamlarından naşı bu mertebe ruhsatlariyle 
ve mesfUrun dahi mallarına mağruren ind-el-ukala her gunesi melhuzdur 
ve kulle yevmin reaya fukarasına defter tevzi idüb reayayı harab itmişlerdir 
Bu zümrenin dahi nizamı akdem-i umur misillü elzem ve evceb olmağla 
kat'iyy. ül-mfifad bir hatt-ı şerif şerefsudfir ola Her kaza haline göre iki yahud 
dört Kocabaşıyı ba huccet-i şer'iyye ruz-i bızır ibtidasından nasb eyleye ve 
kazadan her birine senede ikişer yüz ellişer guruş ücret virile ve cümle ma
rjfetlerile nasb olunalar ve bir seneden ziyade kocabaşı olmayalar sene 
başında her ruz i hızırda azl olunalar ve başkaları nasb oluna ve ahali-i 
vilayet anlardan her ne denlü kendülerinden hoşnud olsalar dahi bir 
seneden ziyade kocabaşı olmayalar ve tekrar nasb 'olunmaları iktiza 
ider ise madam ki beş s~ne mürur etmeye bir dürlü nasb olunmayalar 
gerek kazalarda gerek nevahide kocabaşılar bu vech ü~ere nasb oluna
lar ve mütemadi kocabaşılar olmayınca her sene_ tebdil olmalarile çok 
faide vardır mütemadi olmalarile itmedikleri hiyle kalmaz ve reayayı 

zir-i dest-i kahrlarında (kahırlarına. olacak) alub zaleme ile ·dahi ittifak 
ve harab etmişlerdir ve bu şurfita dahL ziyadesile devamına ihtimam 
oluna ve kocabaşılar köylü ise kocabaşıltk vaktında karyesinde ikamet 
eylemeyüb hakimler ve zabitlerin ikamet eyledikleri kasabada ikamet 
eyleyeler Vilayet kendülerine bir hane virüb ikamet ideler ve her nizam 
içün c.SJ;..\ .A..! ~v" merreten ba'de uhra şeref sudfir· ı hutfit-i şerife ve ava
mir-i aliyye ve sfiret-i defa.tirin aynı ve hutfit ve avamir-i aliyye sicilliita 
ba'd-el-kayd mümza birer suret alına ve kocabaşılaı ın ikamet eyledikleri 
hanede bir sandukaya vaz' ve hıfz eyleyeler ve az! olunduklarında cedid 
kocabaşılara teslim eyleyeler ve bazı kazalarda bir müddetden berü 
kocabaşıları mütagallibe ayanlar def' eylemelerile bu makule kazalarda 
dahi beherhal kocabaşılar nasb oluna ve kocabaşılar reayadan olmala
rile oldukları reayaya hayırludur. Ancak mütemadi olmamak üzere mü-
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temadi şimdiki halde oldukları gibi olunca enva-ı mahzurları vardır Ve 
kezalik Bulgar olanlar ol taraflara dahi bu vech üzere nizamı virile ve 
acizane risale-i çakeranemde tahrir olunduğu üzere nizamlara inayet-i 
aliyye erzani buyurulur ise çukadar· ve enderun ağalarından ve tatardan 
olmayarak bir vasıta ile kimesnenin ruhu haber almayarak sadık bir 
mikdar tebdiller tedarük ve daima etrafa tesyir olunalar ve kocabaşı 

nizamı bu vech üzere nizama bend olmağla reaya fukarasına lutf-i azim 
olacağından başka her sene başkaları girmekle birbirlerile ittifak-dahi · 
bulunmaz ve bir senede azl olmalarile reayadan ekce akl idüb servet 
sahibleri olmazlar ve ittifak bulunmamağla hem zulm olmaz hem cihet-i 
ahar ile dahi faideden hali değildir ve aleyhittevfik 

Evsaf-i tapu 

Dünyanın bir dahi adem-i imarına bais budur Arazi ki ziraat- kar-i 
evvel hazret-i Ademdir Bağ ve bağçe mısillü ruhsat-i aliyye varislere inti-

kal itmemekle cebabire zabitan ve ayan ki zabitan dııhi aclzlerdir ;:ı)~ 
Tapu zuhurunda olan zulm kıyasdan efzun olup ve bu hususdan miriye ve 
malikane sahiplelerine bir akce faide olmaz zira her sene olur mahsul-i tab'i 
den (aynen) değildir ve tapu zuhur idecek deyü multezimler mahsul i tab'i
sinden ..:ı..1:....~~,J_,..a#- bir akce ziyade virmezler heman hangi mültezimin 
vaktında tapu zuhı1r iderise mültezim ihya olur ve eshab-i arazi ki madde- i 
evvel imar-i cihatdır harab olur ve hoşca zer' etmeğe iktidarı kalmaz ve 
imar-i cihat ve hazine-i humayun eshab-i arazidendir ve cemi-i varidati es
hab-i arazi virür ve erbab-i sanayi ye hirfet ve amme-i beni ademin rahat
ları ancak eshab-i arazinin imarile olduğuna iştibah yokdur nice defa inüşa
hede-i acizanem olmuşdur ki kızdan kıza tapu olmamağla beş on kise iradlı 
karı vefat etdikde arazileri mahlul kalmağla cebabire ve bi-rahm ayan 
ve zabitan arazilerini kendüleri alub yahud ahara virmelerile kızı ...... (bir 
kelime. okunamadı) veya validesi bir kcı.ç hidmetkarlarile ve dairelerile 
melufe iken irad gidince medar-i maaşı içün kimi sfüle ve kimi sair gune 
kabih karlara salike olurlar ve bı.i müsaade miri ve malikane sahibleriy
çün olmavub mücerred mültezimler ve cebabire ayan içün olmuşdur 

Binaanaleyh Devlet-i Aliyye merhamet buyurub araziyi ba hatt-ı hüma
yu-n-i merhamet-nümun tapu külliyen ref' ve bağ ve bağçe misillü sahip
lerine temellük buyurub ve alama faraz-Allah <l\llJ>_,~t.._yJ varislere mecca
nen k.alba ve bu .suret dünyanın yeniden vesile olacak bir haletdir ve 
bundan mlriye ve malikane sahiplerine bir akçe zarar gelmez Heman 
ibtida-i emirde Mora ve karlı eli ve' İnebahtı ve Agri boz ve Tırhala ve 
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Yan ya ve Selanik ve A vlonya ve Delvina sancaklarını bu vech üzere 
nizama inayet buyuruldukda diyar-i aharları dahi tedrici bu nizama bend 
ve bu nizamdan lfıtfdan gayri şey müşahede olunmaz ve şer'i aşar-i 
şer'iyye ve rüsı1mat-i kanı1niyye sı1ret-i defteri Üzere ne ise eshab-i arazi 
virmek üzere kaldı ki timar ve zeamet sahibleri dahi mukataat misillÜ
dur Tapu düşdükce cebabire ayan eki ider Sipahilere verilecek bir kıyye 
kahvedir maahaza böyle olur ise mahsul ziyade olmakla sipahiyanın dahi 
hasıtatı ziyade olur ve sipahiyan ve zuama timarlarrnı rizalarile madam 
ki birine iltizam ile virmeyeler Ayan ve eshab-i ciftlikat ve deruhdeciler 
tegallüben timar iltizamlarını almayalar Sipahi-yan kenduleri zabt eyleyeler 
Baferman-i ali tehdid oluna ve kadimi kura ciflik itibarile zabt olunmak 
mugayir-i kanun olmakla cebabire ayan şimdiye kadar ciftlik itibarile 
zabt eyledikleri kura yedlerinden nez' ve kadimi misilli karye ola ve 
arazi ber minval-i muharrer mülkiyet üzeı e inayet buyurulmadığı halde 
yari er o~sun avret olsun vefat itdikde madam ki mirascıları vardır Ara
zileri tapu ile mirassılarına virile ta ki mirascı kalmayub vefat idenin 
er ise oğlıne virile ve vefat iden nisa ise kocasına virile ki haneleri bÇ>
zulub tarümar olmaya bunlar. dahi yoğise karye ahalisine müsliman ol
sun rı1m olsun virile ahar · karye ve kasaba ahalilerine virilmeye karye 
veya ciflik ahalilerine cümlesine virile birine dahi virilmeye ve balada 
tahrir olunduğu üzere mülkiyyet üzere ihsan buyurulur ise birisi hüccet 
ile arazilerini ahara bey' itdikde kadılar hüccet akcesi cift başına ikişer 
guruş alaları ve biri vefat itdikde resm. i kısmet içün cift başına ikişer 
guruş alalar ve böyle ihsan buyurulmadığı halde 'diğer suret ile tapu 
ile olur ise birisi frağ itdikde yahud mahlul kaldıkda karye ahalilerine 
tapu ile virildikde sahib-i arz tapu akcesi cift başına beşer guruş ola ve 
bu suret ile gadr ve himaye olamaz ve alem mülküne sahih olub mü
reddere iken muceddeden ihya olmuş rütbede bir iş olduğundan başka 

el-ilmü indallah •Ul-1.:... ;~ıı riza-i bari dahi bunda olmak gerekdir Bundan 
başka Tuna havalisinde ve ba'zan Rumeli'de ve mahall-i sairede arazi
lere kimesne mutasarrıf değildir Ulak ekinciler intihab eyledikleri bir 
mahalle ekin zer' iderler ve bu halet killet-i nüffıs-i reayadan iktiza itmiş
dir .... (bir kelime okunamadı) şimdiye kadar cümlesi imar olunmaya bu 
vech üzere ne mikdar böyle yerler var ise teftiş oluna ve kaleme alına 
ve yerlüye kifayet idecek mikd.arı araziler mahallesi tayin olunarak her 
birine meccanen miri tarafından virile Maada bir kaç rum casusları ve
satetlerile Leh ve sair tarafından reaya celb ve her birine miri senedile 
meccanen birer cift arazi virile ve ihtimam oluna ki ol havalilerde bir 
cift arazi sahibsiz kalmayub cümlesi imar oluna Miriye irad derkar 
ve ol mahaller mamur olub ve dahi bazı tarafarı ehl-i islam reayasın-
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dan dahi olanlara virile ve Arnabudlukdaiı ve Sarıgölüı:ıden ve gayri taraf
dan fukara kimseleri iyalleriyle varub sakin olmak üzere bu makule arazi~ 
den her birine birer cift ihsan ile hem havali-i mezbftr mamur olur hem asker 
dahi olurlar iradetlerile gitmedikleri halde fukara zümresinden her kasaba 
ve köylerden birer mikdarını ha ferman-i ali itdirilmesine himmet Hotin'e 

varınca (ya kadar) yer yer böyle hali kalmaya \:-:.,,ı-""" Jl l:..;--J racn'na ila 
sadadina (aynen) balade tahrir olunduğu üzere arazinin iki suretden han
gisile nizamı verilür ise arazi vakf olmamak üzere hasb-el-iktiza olmak 
lazım geldikde ba ferman-i ali ola ve her birine ruhsat virilmeye ve 
nizam-i mezbı'.ire Devlet-i Aliyye inayet buyurur ise her stne birer emr-i 
ali bire tatar ile vülat ve hükkam ve zabitan ve eshab-i araziye hitaben 
sadır ola Eshab-i arazi hububatın zer'ine ihtimam eyleyeler ve çiftlik 
ise sahibi ve karye ise karyelerde olan eshab-i arazi hulasa eshab-i 
arazi kimler ise ol beldenin mukteza-i ab u havası üzere ne güne eşcar 
olmağa salahiyeti var ise dud ağacı mahalli ise karye ve ciftlikat her 
ne ise ev başına eshab-i arazi kırkar ellişer dud gars eyleyeler haririn 
ve revgan-i zeytin kesret üzere olmaları içün ihtimam oluna Zeytunlar 
dahi gars eyleyeler ve yabani zeytunlar kesret üzere olmalarile cümle
sini halaşmasına ( aşılamasına olacak) ihtimam eylerrieleriçün ziyadesile 
etraf tehdid oluna . ve badem ve funduk ve fıstık ve sair envai meyve
nin garsına ve bağlar kesret üzere garslarına bahusus reaya zümresi 
kesret üzere bağlar gars eyleyeler ve her baferman-i ali bu husus teh- · 
did oluna ve avamir-i aliyye . ile giden tatarlar her sene ne mikdar gars 
olunmuş ise imzalı defter getüreler ve suyun kesreti olan mahallerde 
ziyadesile pirinç zer'ine ihtimam eyleyeler ve müceddeden zer' olunan 
yerler yine sahihlerinin ola miri' fakat öşür alız eyleye şekere varınca 

labüd şeker zer' içün mahaller bulunur, Kura ve çiftlikat imar olub am
menin medar~i maaşları ziyade olacağından başka müddet~i kalilede 
canib-i miriye dahi irad-i cedide olacağıodan iştibah yokdur ve inkar 
dahi mecal yokdur Hala Frengistanda gerek eşcar gerek meta içün 
daima böyle ihtimam iderler Fıransa devleti Amerika'da kahve gars 
idüb Jayüad akce hasıl olduğu zahirdir Mernalik-i mahrusada Yemen 
havasına muadil labüd mahalle bulunur Mısırı ve Basra caniblerinde 
bulunmak gerekdir Bir kaç mahalde tecribe oluna Ba'dehu ihtimam ölu
na ve balada tahrir olunduğu üzere nizamlara inayet buyurulduğu halde 
külliyen zulm yer yüzünden ref' olunacağına ve ekser Firengistan reaya
ları memalik-i mahrusaya geleceklerine iştibah yokdur ve Kütahye'ya 
himmet olunub fincan ve tabak imali içün Nemçe'den bir kat ala olur 
tedrici Hind'e yakm olacağı zahirdir Bu cihetle Nimçe'ye giden akce 
memalik-i mahrusada kalur Ba husus Nemçe'nin bu makule şeyleri kı-
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rıldıkda içinde kiremid türabından farkı yokdur Kütahya'nın cevheriye!
leri nümayandır ve aleyhittevfik 

Evsaf-i barkeş-i hidmet-i Devlet-i Aliyye ve muharisin-i na
mus-i saltanat-i seniyye ve ümena-i halife-i ruy-i zemin ve 
teyid-i kavaid-i esas-i erkan~i Devleti Aliyye olan Haceganei 

Divan-i Hümayun c 

Sair devletlerin dahi böyledir Ancak bu devlet-i ebed peyvendin 
sikletini çeküb ednadan alaya varınca (ya kadar) hidmet-i Devlet-i 
Aliyye (yi) görerek ve namus-i saltanat-i seniyye(yi) setr ve hıfz idecek 
ancak mumaileyhim olub ve şefa:at-i sade-dilan ile na-ehle hil.ceganlık 
vfrilüb devletlere gayet-üt-gaye şeyndir Hacegan alim ve fazıl erbab-i 
ma'arif ve kalem hikmet~aşina olmak icab eylediğinden başka dahi tah
rirat ve takriratından akıl mıdır nefsani midir mürai midir müdahin 
midir bu tabiatlarını dahi fark u temyiz eyleyerek virilmeli iken irfan ve 
ma'rifeti olmayanlara virildiğinden başka mansıb dahi virilür Ba hatt-ı 

hümayun men oluna ve şefaat )le fimaba'd ruüs-i hümayun virilmeye 
ve şimdiye kadar virilmiş olanları dahi madam ki Reisülküttab-i utarid
nısab huzurunda bilfiil marifetlerini icra itmedikce rüuslarına itibar olun-

. maya ve girü alma Ve fimaba'd bu. makulelere rüus-i hümayun virilme
ye ve virileceği vakta (vakıtta olacak) hacegan olacak her kim ise Rei
sülküttab hli'Zuruna varub takrir yazub ma'rifetin.i izhar ve sabit (?) it
medikce virilmeye ve şurut-i mezkur dustur-ul-amel tutulmak içün vüzera-i 
izam efendilerimiz hazaratı katib-i divan-i müşeyyed-ül-imkanlarını hace
gan itmek murad itdlklerinde tahrirat ile olmaya binnefsihi divan katib
leri Asitane'ye gelüb huzur-ı Reisülküttabda marifetlerini b'ad..-el-icra 
rüus-i hümayun virile ve bu şurüta ziyadesile dikkat. ve riayet ve de
vamına ihtimam olunmak vacib rütbesidir Ve taşralarda bazı ayana 
terfi-i kadr ü şanı içün hil.ceganlık virilüb ref oluna Ve taşralaı da eva
mir-i. aliyye ile ilan oluna ve taşralarda dahi olan haceganlarmadam ki 
Asitane'ye gelüb huzür-i Reisülküttabda varub ma'rifetini icra itmez 
rüusuna itibar olunmay yedinden alız oluna na ehle haceganlık virilmek 
bir dürlü caiz değildir Nitekim balada tahrir olunduğu fi.zere Mora 
mütesellimi bulunan Hasan Efendi hacegan-i divan-i hümayundan 
bulunub bir · ayalet mütesellimi olunca Jabüd Mora ihtilalinden 
eşna' ~-.!.\ (eşna' olacak) işler zuhur ider _Ve Devlet-i Aliyye' de dahi 
bir hidmete istihdam olunca umür-i mezkure muhtell-ün-nizam olur 

[Arkası var] 
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