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)(VIII. VÜZVILIN SONLARINDA 
TEVZİ' DEFTERLERİNİN KONTROLÜ 

Doç. Dr. Yücel ÖZKAYA* 
- ' 

Osmanlı İmparatorluğu askerinin iaşesini, maaşlarını, askerin donatı-
mını, tersane ve gemi yapımını, sarayın çeşitli gereksinimlerini, devletin 
yeni inşaatlarını ve bayındırlıkla ilgili giderlerini, mukataaları iltizama ver
mekle sağladığı peşin paralar, reayadan toplattığı cizye .ve diğer vergiler: 
le sağlardı. Paşalar ve diğer devlet görevlileri taşrada iken yaptıkları mas
rafları, gittikleri yerlerin halkından alırlardı. İşte, mukataa ve gümrük dı
şındaki çeşitli vergiler ve masraflar tevzi' defterine geçirilir ve toplanır, 

devletin ihtiyaçları sağlanırdı . Sancak, kaza, nahiye ve köylere düşen im
dôd-ı seferiyye, imdôd-ı · hazeriyye, avarız, nüzul, sürsat, kürekci bedeli,. 
bedeH beldar, yaylakiye, kışlakiye, tekôlif-i örfiyye, menzil üc~etleri, paşa-

lar için harcanan paralar, Emr-i alı ile görevlendirilen kişilere verilen za
hire, aşcı, konak ücretleri, teftiş icin gelen görevlilere, şehir kethüdaları
na, kadılara, naiplere, mimar başılara, mübaşirlere, . menzil beygirlerine; 
kaza halkı tarafından görevlendirilen kişilere, muhzırbaşlara, muhzırlara, 
mahkeme katipleriyle hademelere, mukayyidlere, sekbanbaşılara, sekban
. fara, ordu için temin edilen hayvanlara verilen ücretlerle kazalara düşen 
diğer giderleri gösteren deftere «salyane« ya da «tevzi' defteri» denilir
di.. Bir sancağa düşen masraf, sancağın kazalarının ·ve nahiyelerinin ma- . 
hallelerine, köylerine dağıtılır ve toplanırdı. 

XVIII. yüzyılda, devlet düzeninin merkeziyetçiİikten çok uzaklaşmış 
bulunması, taşraları kontrol edemez hale gelmesi nedeni ıle · salya ne def- · 
terlerine sık sık kônün dışı fazla akçeler yüklenmeye başlanmıştır. Ehl-i 
şer' ve ehl-i örf mensupları salyane defterlerine kendi cıkarlarına uygun 
akçeler eklemeye başlamışlar ve halk bu durumda bunlardan şikôyet 
eder hale gelmiştir . 

XVII. yüzyılda pek görülmeyen, ancak, XVIII. yüzyılın sonlarında pek 
' . . . . .. . -

*) Dil ~e Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakincağ ·T·arihi Kürsüsü Öğretim Üyesi. 
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ender görülen tevzi' defteri düzenJeme işi, XVIII . . yüzyılda alıp-yürümüş
tür. Artık senede iki defa defter düzenleme işlemi terk edilmiş, bu bir se
nede pekcok defa düzenlenir olmuştur. Bu da tabii ki halkın zararına ol
muştur. Tevzi' defterlerine, ismi ve yeri belli olmayan akçeler yüklenme
si halkı perişan etmiştir. 

Tevzi' defterlerine eklenen vergilerden biri de kanunlarda yeri olma
yan ve devlet tarafından yasaklanmış olan, ama, XVII. ve XVIII. yüzyıl
larda sık sık toplanır olan tekô'lif-i şôkkalardır. 

Valiler tayin olunurlarken yüksek derecede ödedikleri hediyelerin 
tutarını geri almak, kapı halklarının gereksinmelerini sağlamak icin tekô
lif-i şôkka almak zorundaydılar. Valilerin tekôlif-i şôkka toplamalarının 
ilk nedeni, tayin olurken ·Ödedikleri paraları geri almak, gereksinmeleri
ni sağlamak, kısa bir süre görevde kalacakları için bu tarihler arasında 
mümkün olduğu kadar çok gelir sağlamaktır. Giderlerini, «imdöd-ı ha
zeriyye», «imdöd-ı seferiyye» ile ve diğer gelirlerle sağlayamayan vali
ler ister-istemez tekôlif-i şôkka toplama yoluna gitmişlerdir. Te..kôlif-1 
şôkkanın sürekli olmasının bir ikinci nedeni de, 1695 ten itibaren yavaş 
yavaş vezfrlerin has ve mukataalarının alınmış olması ve buna bağlı ola-
rak gelirlerinin azalmış bulunmasıdır. örneğin , önceleri Sivas'e vali olan
lar halktan yem, arpa gibi ücretleri aldıkları halde, sonra gelenler bun
ları aiıp, kapı halklarına veremez olmuşlardır. XVIII. yüzyılın ikinci 'yarı- ı 
sında . Sivas'a . vali olanlar, yem ve arpa veremedikleri gibi, kendiler i de 

sıkıntı çeker olmuşlardır. Has ve mukataaları ellerinden alınmış, kendi
lerine yalnız ·şehir yanı kalmıştı. Paşalar sefere . yalnız defterde yazılı 
olan az sayıda- kişi i.le gelir olmuşlardı . • Devletin bu ·vergiyi toplamayı ön
leme tedbirleri merkezi otoritenin zayıflığı nedeni ile hiçbir işe yarama
mıştır. 

Halk · en çok «zahire baha», «nal batia» ve diğer adlarla · top~anan 
şôkka- türünden vergilerin defterlere sık sık konması ve bunların senede 
iki defa yerine çok sık tevzi' defterinde yer almasından şikôyetci idi: Va
İilerin dışında artık mütegallii;)eler . de toplanacak salyanelere karışır ol
muşlar ye kendi adlarına vergi toplqr hale gelmişlerdi. Bunlarla ilgili ör-
nekler 18. yüzyılda sayılamayacak kadar çoktur.2 .Bu konuda İstanbul'a 
sürekli yakınmalar gelmekteydi. Örneğin, Bolu'nun Dörtdivan halkı dilek
çelerinde; avarız, nüzul ve subaşılıkla iİgili vergileri ödemeye razılarken, 

1) Orhonlu, Cengiz; Risale-i Terceme, Arucara, 1973, Belgeler Dergisi, Türk Tarih Ku
r umu Yayını, sayı 3-4. 

2) Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorlu~da Ayanlık, Ankara. 1977, sh. 220-233. 
, . .. . . . 
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kazalarındaki ôyôn-ı vilôyet ve voyvoda tarafından bunları toplamakl_a 
görevli olanların ehl-i örfle de anlaşıp fazla akçe toplamaya ve aynca 
«nezaret hakkı» adıyla akçe .yüklediklerini ve üçer-dörder kat topladık
larını belirtmişlerdi. Bunun üzerine 1 Şubat 1709 da, Bolu Kadısı'na Fer-: . 
môn-ı alişôn gönderilerek, bu tip kônQnsuzlukların önlenmesi istenmiş

ti.3 Aynı şekilde, Hüdavendigar Sancağına bağlı Timµrtaş Köyü -halkın- . 

dan bazı kişiler, kônun ve defter gereği üzerlerine düşen avarız vf3 çliğer 

vergileri ödedikleri holde ve Balıkesir Kazası halkının da aynı şekilde öde
melerde bulundukları halde, kendilerine fazla vergi yüklendiğini, bu ·yüz-: 
den Balıkesir Kazasına <<nakl ve ilhak» olunmak istediklerini belirtmiş

ler, bunun üzerine kendilerinden fazla vergi alınmaması için 7 Nisan · 1724 
de Hüdavendigar Mutasarrıfına hükmü-şerıf yazılmıştı.4 Devletin bu ko- · 
nudaki çalışmaları ve uyarıları da bir işe yaramamaktaydı. örneğin, Kay
seri Kazasında Yahyalı sakinlerinden Bekdaş oğullarıyla Madazlı oğluna 
çeşitli tarihlerde reayanın salyane işlerine karışmamaları hakkında _ ya
pılan uyarılar hiçbir işe yaramamıştır.s Mütegalİibelerin bu tip hareketle
ri reayanın fakir düşmesine, yerini-yurdunu terk etmesine ve böylece ver
gi gelirinin ve devlet gücünün düşük olmasına neden olmaktaydı . 

Devletin en büyük isteği, şüphesiz, Osmanlı ülkesindeki halkın ko
runmasıydı. Çünkü, halk gözetilirse göçler önlenir, devlet oto.ritesi kuru
lur, ülkenin iktisadı geliri artardı. Bu konuda beylerbeyleri, sancakbeyle
ri, .mü~esellimler, ehl-i şer' ve ehl-i örfün diğer görevlileri birlikte hare .. 
ket etmeliydiler. özellikle, 1710 Mayısı sonlarında, Karaman Valisi Vezir 
Osman Paşa'ya yazılan adalet fermônında, her adalet fermônında oldu- 
ğu gibi halkın korunmasına . değinilmekte ve gene ekseri adalet fermôn- . 
larınpa QÖrüldüğü gibi, tekôlif-i şakka türünden vergi_lerin. alınmamasına 
değinilmekte ve bu konuda daha öncede hatt-ı hümôyOn çıkarıldığı, · bu 
tip· hareketlerin ortaya çıkmasında kendisinin sorumlu tutulacağı hatır

latılmaktaydı.6 1742 Mayısı ortalarında yazılan bir adalet-nôme-i hümô
yQnda ise, vildyet valilerinin imdôdiyelerle, vergi memurlarının da kendi
lerine düşenle yetinmeleri açıklanmaktaydı.1 1740 da çıkarılan hatt-ı hü
môyOn ve 1742 Mayısı~da cıkarılan dalet-nôme'ye• karşın tekôlif-i şôkka 

3) İstanbul Topkapı Sarayı, Saray Arşivi, Bolu Şer'iyye Sicilleri, 42/845, Vr. 21-A. 

4) İstanbul Topkapı Sarayı, Saray Arşivi; Balıkesir Şer'iyye sicilleri, No. 719, yr. 24~A. 

5) Ankara Etnoğrafya Miizesi, Kays~ri Şr. Sc. 136, sh. 65, 

6) Konya Mevlana Müzesi, Konya Şr. Sc. 44, sh. 65, 

.. 7~ ~nkara ~tnoğrafya Müzesi, Kayseri Şr. Sc; 135, sh. 262. 

8) Kastamonu Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Kastamonu şr; Ss. No. 40, · sh. 251, 
Vs. 399. 



topianmaya devam olunmuştu. 1739-1740 yıllarında, valilerin emre aykırı . 
olarak teftiş adıyla bölükler gönderdiklerini9 ve bu · tip bölük gönderilip 
para toplanmasını önlemek icin 1768 Ağustosunda yeni bir «Evôınir-i şe
rif» çıkarıldığını bllmekteyiz.10 Valilerin tekôlif-i şakka almalarını önlemek 
için pekçol< fermôn, adalat-nôme yayınlandığını tesbit edebilmekteyiz.11 

Artık iyic~ bilmekteyiz ki, Anadolu'da ve Rumeli'deki kadılar, naipler, za
bitler, mütesellimler, ôyônlar hCilkı ürkütüp, yerlerinden göçmelerine ne
den olmakta, rüşvet alnıaktcı, kadılar ve ôyônlar toplanan salyane ve ver
gilerden kendileri adına halka akçeler yüklemekte idiler.12 

Şimdi . kısaca bu tevzi' defterlerinde yer alan masraflara kısaca bir 
göz atacak olursak masrafların neler olduğunu ortaya koyabiliriz. 3 Ka
sım 1707 deki tevzi' defteri Kayseri Sancağı Mutasarrıfı Ali Paşa'nın köy
lere indiğinde ve adet üzere şehirde kendisine verilen üç günlük zahire 
baha ve hizmet ücreti, 1707 Mayısından itibaren verilen menzil beygir
lerinin ücreti bütün ôyôn ve halk tarafından hesaplanmış; müfredat def
teri gereğince 5141 kuruş ve bir rub'a ulaşmış olduğu görülmüştür.n 

Kuruş 

Paşa-yı müşôrün-ileyhin kurada üc günlük konak masrafı 
Nefs-i şehirde üç günlük zahire bahası 
Boz Paşa Ağa'ya verilen 
Paşa-yı müşôrün-ileyhe hizmet olunan 
Sekban oğlu için fermôn götüren ağaya verilen 
Paşa şehire gelecek vakitde haber içün gelüp-giden adamlara 
Paşaya giden l<ethüdayeri ve alaybeyi ve nakibü'l-eşraf efendilere 

210 
339 
100' 

4250 
46 
6 

cizme ve· kahve ve mest-pabuç akcesi 9 krş. 1 rub'. 
Hammallara ve muhzırlara verilen 2 
Arpa Emini Musallocıya verilen 2 
Hizmet Eden adamlara verilen 2 
Sene-i mezbure sdferinden bu güne gelince menzil beygirleri ve 

9) Ankara Etnoğra:fya Müzesi, Kayseri Şr. Sc. 158, sh. 32-33. 

10) An'.<ara Etnoğrafya .Müzesi, Ankara Şr. Sc. 154, Vs. 243. . . ) 

11) Kayseri Şr. · Sc. 158, sh. 133: 1777 Nisanı ortalarında çıkarılan adalet-nfune. Konya 
Mevlana . Müzesi: Karaman Şr. Sc. 289, sh. 81. Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa Şr. Sc, 
B. 215/440, Vr. 18-19, An:kar~ Etnoğrafya Miizesi, Kayseri Şr. Sc, 160, sh. 10, Ankara Şr. 
~c. 154, Vs. 188. · 

12) Bursa Arkeoloji Mfr'ı:esi. B1:.1rsa Şr, Sc. ~. 175/319, Vr. 141-142: 1757 Kasımı Qrtala
rında y~ılan adalet-name. 

13) Ankara Etnoğrafya Müzesi, Kayseri Şr. Sc. 112: 5 Şaban 1119 t.arihli belge, · 
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ücretleri ıcın 

Ve Kola~ar içün 
160 

15 
5141 ve 1 ruh' 

9 Eylül 1718 de, Anadolu Müfettişine Konya Kazasından ve nahiye
lerinden verilen masraflar ise tevzi' defterinde şöylece gösterilmiştir:4 

Kuruş 

Hediye baha 500 
Kapu harcı 150 
Paş~'nın Ağasına 50 
Paşa'ya gönderilen çukadara 1 O 
Paşa 'nın bayrak erlerine 8 ve 11 sümün 
Paşa'nın Ağası Ömer'e on kıyye kahvenin karşılığı 20, Ömer Ağa 'nın Ça
vuşuna 3,5 kuruş, Surre Emini Çavuşuna iki kuruş ve bir rub', Saray Mas
rafı 130 kuruş ve bir sümün ve bir rub'. 

1763 temmuzunda düzenlenen Ankara tevzi' defterine baktığımızda 
şu masrafları görmekteyiz.15 

Kuruş 

· Ankara'nın menzil beygirlerini temin etmeyi üzerine alan ve kirala
yan eski menzilcinin 1763 temmuzu başlarından itibaren eski men-
zilci ·Hasan Beşe'nin menzil beygiri iği ücreti 16Q~ 
Şehir · kethüdalıkları ücretleri (Seyyid Osman-Seyyid Salih Çele-
binin) 
Kütahya Valisi'nin 1176 senesi imdôd-ı seferiyyesi 
Kütahya Valisinin 1177 hazeriyyesi 
Ankara Mutasarrıfı Ebubekir Paşa'nın hazeriyyesi 
1176 senesinin imdôd-ı hazeriyyesinin ikinci taksidi 
Ebubekir Paşa'nın 1176 hazeriyyesinin üçüncü taksidi 
Paşa'nın 77 hazeriyyesi 
Kütahya Valisi'nin 1. imdôd-ı hazeriyyesi icin ödenmesi gerekli tez-. 
kere ile ilgili ücret 
Mimar başının mahkeme ter·de-bônına ve sair ·rahne-dar olan yer
lerin tamirine 
Naib Hayrullah icin her haneden toplanan 
Paşa Sarayına Mimar başının masrafı 
Paşa Sarayının keşfi icin veriler, (iki defa) 
Kütahya'ya gelen tatara verilen 

14) Konya Mevlfuı~ Müzesi, Konya Şr. Sc. 48, sh. 10. 

60 
1111 
1309 
1211 
860 
855 

· ·889 

5.5 

53.5 
· 302 

21.5 
16 

· 35 

15) Ankara Şr. Sc. 148, Vs . ~77, Afyon Arkeoloji Müzesi, Burdur Şr. Sc. 198, sh. 103. 
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İlôm : harcı , ; . ' 

Kütahya Valisini incelemek icin gelen adama 
Paşa Sarayına . Şehir Kathüdasının verdiği Mısır Akçesi 
Ekrad hususuçün Kütahya'dan gelen şehri Mustafa ağaya verilen 
mü baş iriye 
Akce başı 
Menzilciye verilen 
Bu husus için mübaşire ve devletce gönderilen şali kıymeti ve ~ü
tahyo'ya gönderilen 2 kişinin ücreti 
Bu husus ici11· Şir Neşeoğlu kefereden alınan 
Bu husus için Kalaycıoğlu 'na verilecek 
Bu husus için ilôm harcı 
Müba.şir. şehri Mustafa Ağa'ya verilen şali kıym.eti 

Kapusuzlar için Kütahya'dan gelen Cukadara verilen hizmet ve 
harc-ı ilôm · · · · 
Kapucubaşı Ağaya bindiği menzil beygirleri ücreti . 
Kütahya'dan gelen Cukadara verilen mübaşiriye 
İstanqul'dan gelen Yukarı Kasaba halkına 
Receb ayı başlarında 6 aylık paşa sarrafın-o saray-dôrlar ücretleri 
Her hôneden katip efendilere ve mukayyid efendilere ve muhzırba
şına ve muhzı rlara 
76' senesi recebinden 6 aylık Aşağı Kasaba sel<banlarır:ıa 

Yukarı kasaba· sekbanbaşlarına 
7T muharremi (temmuzu) başlarından 1764 Ocağına kadar Yukarı 
Kasaba sekbanlarına 
Aşağı Kasaba sekbanlarına 
İstanosa gönderilen Paşa~nın cukadarı Sarı Ali'ye 
Salyane noksanı için pazar başıya. , 
76 senesi ilk imdôd-ı hazeriye mübaşirinin arta k·aıan ve yem saman 
kıymetleri ve menzil icôresi (kirasi) 
Eski Kütahya Valisi Vezir Mehmed Paşa'ya Ankara'dan görev yerine 

52 
.15 . 
25 

150 
4 · 
5,5 

262 
62 
10 
40 

6 

49 
70 
25 
40 
33 

30 . . 
462 
354 . 

462 
462 

8,5· 
685 . 

15 

geçerken dairelerine verilen zahire kıymeti 2902.5 
Ebubekir .Paşa'ya verilen üçgünl ük zahire kıymeti 529 

18. yüzyıl boyunca, ehl-i örf görevlileri, salyane defterlerine kendi 
cıkarları için kadı ve naiplere akçeler l<oydurtmuşlardır. Bu işleme ön- · 

ayak olan kadı, naip, ôyôn gibi görevliler, bu defterlere kendi çıkarları 

için · de akçeler eklemekteydi fer. 

18. yüzyılın hemen ortalarında yazılan bir adalet-nôme kadıların, 

naiplerin verdikleri hüccetlerden, arzlardan, sicillere yazılan «kazaya» 

dan ve diğer mahkeme işlerinden «harc-ı kitôbet» ·adıyla· fazla akçe al
mamalarını, rüşvet alarak haksız kişileri korumamalarını, diğer ehl-i örf 

-140-

.•. 



ve ·şet' ·görevlilerinin ellerin.deki berôtlarına ve «defter-i hakaniye>~ . _göre 
·akçe almalarını, «yazıcı akçesi», «sarrafiye ve akçe başı ve müft ve mec
.canen yem ve yiyecek» istememelerini belirttiğine göre, 18. yüzyılın ilk 
yarısı boyunca bu tip yolsuzlukların sürüp gittiği kendiliğinden ortaya 
çıkar. Aynı adalet-name, kethüdayerlerinin, yeniçeri serc:Jarlar.ının, «ôyôn-ı 
vilôyet» in salya ne ve «tekôlif»den kendilerine akçe sağlayıp, böylece hal
ka eziyet etmemelerini de istemekteydi. 16 

· Kadılara, naiplere, ôyônlara «hilôf-ı şer'.» ve kônQn dışı vergiler . ile 
halkı ezmemeleri, halkın üzerine kendi çıkarları için «akçe tevzi'inden iç: 
tinôb etmek» hususları defalarca tenbih edildiği halde, 1768-1774 Kırım 
Savaş·, nedeni ile kimsenin buna uymadığı görülmüştür. Vezir'ler: yolları 
üzerinde bulunmayan kazalara uğramışlar, reayadan diledikleri kadar 
akçe istemişler, eyalet ve sancakları içindeki yerrere zahire defteri · yol
.lamışlardı . Valiler, zahire defteriyle, buyruldularını mübaşirlerle yollaya
rak «şu kadar kise zahire bahayı ya virirsiz veyahud kazanıza dahil olu
rum» tehdidini savurıuşlar ve halk ister-istemez dilenen tutar_, öder ol.
muştur. Esasen, paşaların · büyük masraflarından kurtulmak için halkın 
paşaJara büyük hediyeler verdiklerini ve böylece paşaları şehir!erlne 
sokmaktan kurtulduklarını bilmekteyiz.11 

Taşralarda, tevzi' defterlerinde pekçok yasa dışı vergilerin· toplandı
ğı ,görülmektedir. Örneğin, devlet tarafından yollanan görevliler için 
<<kahve parası» kaydının bulunduğu, ayrıca, «zahire baha», «hediye ba
ha», «konak masrafı» gibi masrafların ağırlık kazandığı gör.ülmektedir;'' 
177.9 Nisanı başlarında Anadolu'nun sağ koluna yazılan adalet-ferrryô
nında ehl-i şer ve ehl-i örf mensuplarının Kırım Sorunu nedeni ile fazla 
akçe topladıkların·,. valilerin «zahire baha», «teftiş iye», «mururiye» aldık
ların~ .tesbit etmekteyiz. 1779 Nisan tarihli bu ferman, acele olarak ilôm; 
m<:ıhz.ar, buyruldu ile salyane defterlerinin suretlerinin istanbul'a gönde~ 
rilmesfni de emretmekteydi.1

' Aynı ferman devlet görevlilerinirı . halka 

16) İzzi Tarihi, c. II, sh. 261, 

17) Çağatay, Uluçay; 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da Eşık,iyalık · ve Halk Hareketleri; 
İstanbul. 1955, sh. 33. 

18) Ankara Etnoğrafya Müzesi, Çankırı Şr. Sc. No. 6, sh. 28, No. 10, s h. 44, No. 15, 
sh. 32, Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa Şr. Sc, No. B. 215/319, Vr:' 141-142, No. B. 2151/440, 
Vr. 18-19, Kayseri Şr. Sc. No .. 158, sh. 32-33, Konya Şr. Sc, 48, ~h. 10, İstanbul Başbakanlık 
Arşivi, Cevdet Dahili.ye: 1402. 

19) İstanbul Baş-bakanlık Arşivi, Mühimme Defteri. 175, sh. 389: Bfr sureti Anadolu'nun 
orta koluna, ıbir sureti Anadolu'nun sağ kolıuna, bir sureti Rumeli'nin sol koluna, bir su
reti Rumeli'nin orta koluna, ,bir sureti Rumeli'nin sağ koluna gönderilmiştir: Sağ kol için 
gönderilenler bak: ıBursa. Şr, Sc. No: B. 215/440, Vr. 18-19. Orta Kol için: Kayseri · Şr. Sc. 
No. 160, sh. 10 v.b. 
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zulum yapmamalarını ve halkı rahatsız etmemeleri üzerinde duruluyor
·du. Bu adalet-nôme kadı ve valilerin neler yapacal<ları da açıklanıyordu. 

-Buna göre, kadılar mürasele, hüccet ve ilômlardan könun dışı fazla ak
çe almayacaklar, vezirler, beylerbeyleri de haslarrnın ve belirli yerlerinin 
gelirleri ile yetinecekler, halktan fazla ücretler talep etmeyeceklerdi:20 ~y
nı şekilde ôyôn ve mütegallibeler de defterlere fazla akçeler yüklemeye
ceklerdi. Bu konuda adalet-nôl't:lelerin dışında, çeşitli fermôn ve hüküm
ler de yayınlanmıştır. örneğin, Murtazabad Kazasına bağlı Buçuk Köyü 

.halkına Murtazabad ôydnlanndan olan kişiler fazla akçeler yükleyip, top
lamışlar ve böylece bu zeametin perişan olmasına, halkının göc etmesi
ne neden· olmuşlardı. Bunun üzerine defterde yazılandan başka vilôyet 

·masrafı ve diğer bahanelerle halka akçe yüklenmemesi için 1772 sene
sinde Anadolu Valisi'ne, Ankara Sanccığı Mutasarrıfı'na ve Ankara Kadı
sı'na fermôn yazılmıştı.21 Bütün tedbirlere karşın «defter harcı ve \Vilôyet 
masarıfı ve ôyôn ücreti» odları ile paralar toplanmış ve böylece «emvôl-i 
miriyeden hariç» senede üçer-dörder defa vergi alınır olmuştu. Bunları 
önlemek için 1779 Nisanı başları ile 1779 Nisanı sonlarında yazılan ada~ 
let-nômelerden · başka,22 1783 temmuzu ortalarında Kayseri'ye yazılan fer
manda, Osmanlı Ülkesindeki kazalar, kasabalar, köyler halkına · vilôyet 
nıasrafları adı ile ismi ve yeri belli olmayan hesapları kapsayan defter
ler düzenlenmemesi tekrarlanmaktaydı.23 

Bu tip salyane defterlerinin düzenlenmesinde vilôyet ôyônının bü
yük çıkarı vardı. ·vilayet ôyônları kendi çıkarları için defterlerin . sık. sık 
düzenlenmesine izin vermekteydiler. Bilindiği üzere halkın üzerine vergi 
salınacağı zaman, halkın temsilcisi durumundaki ·Vilôyet ileri gelenlerinin 
fikri alınırdı. 1784 Ocağı ortalarında, Hamid Sancağı ve . Isparta Kazası 
görevlilerine yazılan hükümde, valilerin seferiyye ve hazeriyyeler ile ye
tinmediklerinden tekôliH şôkka toplamaycı devam ettikleri; müsvedde ile 
fakir halkın üzerine bölük gönderdikleri, vilôyet ôyônlarının herkesin ta~ 
hammülüne göre vergi düzenlemedikleri, kadıların kendileri için defter-
lere akçeler koydukları hususları tekrarlanmaktadır.24 

ŞU verdiğimiz bilgilerden açıkca görülmektedir k( ne· adalet fermôn
km, · ne de münferid fermôn ve hükümler; valilerin, kadıların, ôyônların, 

20) Bursa · Arkeoloji Müzesi, Bursa Şr. Sc. 79/280, Vr. 117-A. 

21) Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorlıuğunda Ayanlık, Ankara. 1977, sh. 190. - . 

· 22} Bursa Şr. Sc. B. 215/440, Vr, 18-19, Kayseıi Şr. Sc, 160, sh. 10. 

23) Kayseri Şr. Sc. 170, sh. 62. 

24) İstanbul Başbakan!~< Arşivi , Mühimme · Defteri. 182, sh. 170. 
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mütegallibelerin senede iki defadan fazla defter düzenlememelerini, -faz- . 
la akçe toplamamalarını önleyememiştir. Çünkü, bunlar sözde kalan, 
tatbiki olmayan tedbirlerdir. 

Kadılar, Rumeli ve Anadolu'daki kaza halkına senede birkaç defa. is
mi ve yeri belli olmayan salyane defterleri düzenleyip, kendileri için kô~ 
nunsuz paraları buralara koydukları gibi, voyvodalar «mukata'a zararı», 
«ôyônlar», «ôyôniye», iş erleri ve koçabaşılar da kendileri için defterlere 
akçeler ekletmekteydiler.25 Bunların alınmasını önlemek için yapılan bü
tün uyarılar boşa gitmekte, salyane defterlerine yasa dışı vergiler ve ak:. 
-çeler eklenmeye devam olunmaktaydı. 1783 Temmuzunda (ortalarında) 

Kayseriye'ye yazılan fermônda, Osmanlı ülkesindeki kaza, kasaba, köy
ler halkına «vilayet masôrıfı» adı ile ismi ve yeri belli olmayan ve senede 
birkaç kere düzenlenen vergi defterlerine çok sayıda vergilerin konup
toplandığını tesbit edebilmekteyiz.26 1783 Eylülü sonlarında Anadolu'nun 
sağ . kolundaki Bursa, İzmir, Kütahya, Mekke, Medine kadılarına hitôp 
·eden ·fermanda·n, kaza kadılarının şer'an yasaklanan davalardan· para al
dıkları gibi, nahiye naiplerinden bazılarının «mahsQI def'» adıyla akça aldık
larını öğrenmekte ve bu eski usulün sürdürüldüğünü anlamaktayız. Önem-
li işleri geciktiren derebeyleri ve ôyônların kışkırtmaları ile asker ve za
hire afvı, ya da azaltılması yolunda ilamlar veren kadı ve naipler, devlet 
için önemli işler ortaya çıktığında akçe ve ilôm harcı isteyerek ve bun-

_ları deftere geçirerek halkı perişan etmekte idiler.21 1785 Kasımı ortaların
da gene Anadolu'nun sağ koluna yazılan, ama, Rumeli ve Anadolu'nun 
diğer kollarına da yollanan fermanda. aynı şekilde, kadıların sicillere 
yazılan kazayadan, hüccetleırden, arzlardan, mahkemeye ait mtıddeler
den harc-ı kitôbet almamalarını, rüşvet yoluyla haksızla'rı korumamala
rını ve «tekôlif tevzi'inde hare-, mahkeme nômı ve esômi-i. sôire ile ôyôn-ı 

. memleket ile bi'l-ıttifak kendu nefsicün reayaya» akçe yüklememelerini 
tekrarlamaktaydı. 21 

Seferlerin uzaması nedeniyle askerlerin gereksinmeleri ve savaş ge~ 
reçlerinin sağlanması nedeni ile kazalcıra r nc:: ;~-i; v0r~ıi!0rin yüklendiği, 

halkın gözetilmediği her savaşın sonunda tekrarlanır-dururdu.· Esasen; 
savaş sıralarında reayaya tevzi' defterlerinde pekçok ve~gide yüklenirdi. 
1787-1_792 Osmanlı-Rus, Osmanlı-Avusturya ~avaşları !31rasında · da b~ 

25) İstanbul Başbakanlık Arş,ivi, Cevdet Dahiliye, 1066.5, 

26) Ankara Etnoğrafya Müzesi, Kayseri Şr. Sc. 170, sh. 62. 

27) Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa Şr. Sc. B. 220/449, Vr. · 45. 

28) İstanbul Başbakanlık · Arşivi, Mühhnme Defteıi. 183, sh. 183. · 
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böyle olmuştu. 1793 Ocağında (ortalarında) yazılan evômlr-ı şer1f de bu
nu dile getirmektedir. Kazaların halkına sefer sırosında «fırsat vaktidir» 
diyerek çok miktarda masraflar yüklenmiştir. Savaş bittiği halde, bunla
rın alınmasına devam olunmaktadır. Derebeyler, kadılar, naipler birlikte 
anlaşmakta, fakir halktan alınan «ceriıne»den başka, senede birkaç de
fa defter düzenlemektedirler. Bu fermôn bu defterlerin senede ancak iki 
defa düzenleneceğini de hQtırfatmaktadır. 2~ 

Devlet, tevzi' defterlerini kontrol etmediği için çıkarı olanlar rahatca 
bu defterlere diledikleri kadar akçeleri koyabilmektedirler. Bu konuda 
çıkarı olan kişiler aralarında anlaşmakta ve bu yolsuzluklara göz yum
maktadırlar. Bunu önlemek için en önemli husus tevzi' defterlerinin kont-
rolü, ama, bu kontrolün çok iyi yapılması ve salyane defterlerinin istan

bul'a eksiksiz ve zamanında gönderilmesi ile mümkün olabilirdi. 

Daha, XVIII. yüzyılın ortalarında, Süleyman Penah Efendi, devlet gö
revlilerini.n defterlere fazla akçe koymak yoluyla halka eziyet ettiklerini 
anlamış ve meşhur risalesinde, ôyôn ve kocabaşıların deftere iki misli 
akçe yüklediklerini belirtmiş ve kazalardan tevzi' olunacak defterip san~ 
cakbeyine ilôm ile gönderilmesi , onun da defterin üzerine «sah» görül
müştür ibaresini çekmesinden sonra, bunun sicile kaydının yapı.iması., 

bu konuda valilerin para istememesi, eğer «defôtir-i müfredôt» istan
bul'a yollanırsa, fakir halka büyük iyilik olacağını belirtmişti.30 Ama def
terlerin kontrolü hususu ancak Selim 111. zamanında gerçekleşebilmiştir. 

Her ne kadar 1779 Nisanında yayınlçınan adalet-nômede ilôm, mah
zar ve buyruldu ile salyane defterlerinin istanbul'a gönderilmesin-in· is-
tendiğini daha önce belirtti isek de bu tatbik olamamış, bunun tatbiki Se

. iim 111. devrine rastlamıştır. 

Selim 111. layihaların hazırlanmasını emrettiği zaman memleketin as
~err ve ekonomik yönden sağlam bir şekilde düzenlenmesini . he~apla
mıştı. Layiha verenlerden, Tatarcıklı Abdullah Efendi kasaba ve köylerif"! 
tqhri~leriyle : gelirleri~ kontrol edileceği ve devlet hazinesinin artacağı hu
s.usun.u .ortaya koymuşsa da, zaman . kısa olduğundan, kaza defterlerinin 
her altı ayda bir defa İstanbul'a getirilmesi, memurlar önünde kontrolü 
uygun bulunmuş ve Selim 111. bu konuda fermôn buyurmuştu. Bunun tat-

29) Konya Mevlan! Müzesi, Burdur Şr. Sc. 198, sh. 130. 1788 deki yolsuzluklar için bak. 
Konya Mevlana Müzesi, Isparta ·Şr. Sc. 177, sh. 7; 

30) Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda .Ayanlık, sh. 268. 
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blki için de, 1792 Aral ığı ortalarında her yere «evômir-i şerıf» ler gönderil-
miş, mübaşirler tayin olunmuştu.31 

• 

Tevzi' defterleri, Anadolu, Rumeli, Mora olmak üzere üç kısıma bö
lünerek kontrol edilecekti. Anadolu defterlerine eski defterdar Mehmed 
Şerif Efendi, Rumeli defterlerine Yenişehirli Mustafa Bey, Mora defterle
rine Tersane Emini Möralı O.sman Bey bakacaktı.32 

Alınan tedbirleri şöylece sıralamak mümkündür: 

1 - . Defterler altı ayda bir, yani senede il<i defa düzenlenecek, ay
rıca defter düzenlenmeyecek. 

2_:_ ismi ve yeri belli olmayan masraflar kazalara dağıtılmayacak. · 

3 - Altı ay içinde her nekadar masraf olursa isim ve yeri yazılıp 
istanbul'a yollanacak. 

4- Bundan sonra her kazanın salyane defterleri tevzi' edildikten 
sonra kazaların mahkemesinden bir sureti çıkarılıp, · İstanbul'a yollana
cak. 

5 - Defterlerde fazla ücret olduğu görülürse, defteri imzalayan ha
kim ve vergi dağıtan ôyôn He iş erlerinden bu miktar zorla geri alınacak 
ve sahibine verildikten başka, bu işe başvuran hal<imin ismi defterden 

r 

silinecek, yani görevi geri alınacak ve kendisi kazadan sürülecek, diğer 
zalimler de cezalandırılacaktır. · 

6 - Defterler istonbul'da görevli kişjlerce incelenecek. 

Defterler ruz-ı hızırdan ruz-ı kasıma ve ruz-ı kasımdan ruz-ı hızıra 
kadar olmak üzere senede iki defa düzenleneceklerdi. 

Görüldüğü üze·re, defterlerin istanbul'da kontrolü dışında sıralanan 

tedbirler, daha önceki belgelerde de sık sık tekrarlanan hususlardır. Bu

rada yeni bir husus olarak defterlerin istanbulda görülmesi maddesi ge
tirilmiştir. Üzerinde tarih olmamasına karşın, 1787-1792 savaşı sonunda 
yazıldığı ortaya çıkan, Sadrazam tarafından Selim 111.'e sunulan ve üstte 
Selim 111. hatt- ı hümayunu bulunan belgedeki tedbirler13 1792 Aralığında 

yerine getirilmiştir. 

31) İstanbul Başbakanlık Arşiv:i. Cevdet Dahili.ye, 11881. Uluçay, Çağatay; 18. ve 19. 
ytizyıllarda Saruhan• da Eş!dyahk ve Halk Hareketleri, İstanbul. 1955, sh. 54. 

32) Ahmed, Cevdet; Tarih-i Cevdet, Der-sa'adet. 1303, c. 6, sh. 55. 

33) Cevdet Dahiliye. 10665. 
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Salyane defterlerinin kontrolü ile ilgili olarak elimizde pekçok belge 
vardır.34 Ama tedkik edilmek için gönderilen defterlerin çoğu zamanında 
İstanbul'a yollanmamıştır. Bazı kazalar ise bunları hiç göndermemişler
dir. Çoğu kez de, senede iki kez ·tertiplenen bu defterlerin dışında, şehrin 
ihtiyacını karşılıyormuş gibi defterler tertiplenip, suistimal yoluna başvu
rulmuştur. Devlet her fermônında, senede iki kez düzenlenen · defterlerin 
dışında, sanki' şehrin önemli gereksinimlerini karşılamak için yapılıyor iz
lenimini vererek «aralıkta başka defter tertip ve tevzi'» olunmamasını 
da tekrarlayıp durmuştur. Ayrıca, ôyôn ve iş erleri, defterin istanbı.fa 
gelip-gitme işi için, halktan bir ücret almaktaydılar ki bu da aslında ya
sak olup, bir çeşit yolsuzluk nedeni idi. Bunun alınmaması da tekrarla
nıp durmuştur. Hakimler, yalmz kuruş başına bir para alabilirlerdi. Ama, 
onlar da salyane defterine fazla akçeler eklemeye deva~ etmekteydiler. 
Aynı şekilde ôyônların da deftere kendileri için ücret eklemeleri, ne ka
dar ücret ile idare edebiliyorlarsa bildirmeleri ve böylece, hakim ve kadı
ların yolsuzluklarının önü alınmak istenmişti. Bu konudan olmak üzere, 
Karohisar-ı Sahip Kazası Ayônı Molla-zade Seyyid Ahmed Ağa'nın sene". 
de 3500 kuruşla idare edebileceğini kaza kadısı İstanbul'a iletmişti/5 

Dimetoka Ayônı için· ôyônlık ücreti ikibin kuruş olarak tahsis ofun
muştu.36 Salyane defterlerinin kontrolü ile öyônların salyane defterlerine 
koyacakları zamların önü alınacaktı. Böylece, Gümilcine'de, Firecik'te ve 
çeşitli yerlerde halkın ôyônların tekôlif defterlerine fazla akçeler koyduk
ları yolundaki yakınmaları31 önlenebilecekti. Rumeli yakasındaki tevzi' 
defterlerini kontrol edebilmek için defter nazırı atanması yoluna gidildi. 
Bu durumda da yakınmalar ortaya çıktı. Bazı kazalar ôyônlarından mem
nun olduklarını, ôyônlarının tevzi' defterlerine zam yapmadığını beyanla, 
Defter Nazırı'na çok para ödemek gerektiğini, bu yüzden de buna taraf-

. tar olmadıklarını belirttiler. Örneğin, Kesriye Kazası halkı, Divôn-ı ali'ye , 

. sundukları dilekcelerinde, ôyônlarından çok memnun olduklarını, defter 
nazırına ihtiyaçları yok iken, nazır gönderilecek tarzında haberler duy
duklarını ve endişeye kapıldıklarını açıklamaktaydılar. Bunlar nazırlara 

çok mqaş vermek gerektiğini, kendilerinin defter nazırının maaş ve mas
raflarım ödeyemeyeceklerini ileri sürmüşlerdi. 1207 (1792-1793) den iti
baren olan defterlerin incelenmesinin gerekli olduğunu bilen Kesriye 
halkı, bunun sağlanması için şöyle bir çözüm bulmuşlardı. Hesaplarla il-

34) Kayseri Şr. Sc. 172, sh. ı, sh. 3, sh. 4, Ankara Şr. Sc. 185, sh. 338, Vs. 240 v.b. 

35). ,Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, sh. 27. 

36) , Cevdet Dahiliye. 9222. 

37) Cevdet Dahiliye, 1678, 15761 vb. 
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gili defterler sicillerden çıkarılacak, herkesin gozu önünde incelenecek 
ve daha sonra eğer gerekirse defter nazırının gönderilmesi istenecek
tir.3' 

1792 yılında tekôlif defterlerinin kontrolü karara bağlanmış ise de, 
defterler ancak 1793 de gönderilmiş olup, bunlarda 1792 senesinin he
sapları mevcuttur. 

1787 de başlayan Avusturya ve Rusya savaşları sonucunda Osman·
lı Devleti ekonomik yönden halkın yardımını istemiş ve görevlilerin halkı 
soymasını önleyememişti. Bu savaşlar son olarak 10 Ocak 1792 de Rusya 
ile yapılan Yaş Anlaşması ile sonuçlanmıştı,- O.aha önce 1791 de Avustur
ya ile barış yapılmıştı. işte, Devlet ancak bu tarihten sonra Anadolu ve 
Rumeli ile il.gilenmek fırsatını bulabildi. Ama, 1787 de başlayan seferlerin 
uzaması sebebiyle askerin gereksinmelerini sağlamak ve ·sefer nedeni ile 
çeşitli vergilerin kazalara dağıtılıp, toplanması sonucunda halk perişan 
olmuştu. Savaş sırasında fırsatı ganimet bilenler birçok masraflarını hal
ka yükledikleri gibi kendileri için de pekçok vergiler dağıtıp, toplamış
lardı. Seferlerin sonuçlanması nedeni ile sefer vergilerinden halkın kur
tulması gerekirken, bu soyguna alışan görevliler alıştıkları adetlerini ter~ 

' ketmiyorlar, halka gene kendileri için vergiler yüklüyorlardı. Anadolu'da 
ve Rumeli'deki kazalar ·halkının ekserisine zalimler bir sürü vergiler yük
lüyor, fukaradan aldıkları «cerôim»den başka, senede birkaç defa ismi 
ve yeri belli olmayan hususlar için diledikleri gibi defterler düzenliyor
lardı. Bu çeşit zulümlere kadılar ve naipler de iştirôk edip, kadılar «harc-ı 

imzô ve defter ökçesi», _voyvodalar «mukata'a zararı», ôyônlar «ôyôniye» 
adıyla, · iş erleri ve kocabaşılar da kendileri için. defterlere pekçok para 
koyup, toplamaktaydılar. Devlet, 1792 nin ortalarınqan ·itibaren bunları 

. önlem~k icin çalışmalara başladı. 1793 Ocağı sonların.da Konya'ya gelen 
Emr-i şerif Selim ili . · ün defterlerin kontrolü ile ilgili .olarak 1792 Aralığın
da aldığı kararla ilgili idi. Bu. emr-i şerıfde bütün orta kolda, bundan son
ra fukara ve zuafa Üzerlerinde bu makule mezalim ve te'adiyatın önle.n
mesinin padişahın «matlQb-i hümôyunu» olduğu da açıklanıyordu. Bun
dan sonra her kazanın vergi dağıtımı senede iki defaya ait olup, her altı 
ayda bir defa defter . düzenlenecek ve· başka defter düzenlenmeyip, yeri 
belli olmayan mosrqflor defterlere konmayacaktı.3' Aynı hususlar ve Kon
ia · Dafterinitı · Suretinin İstanbul'a gönderilmesi', 1793 Mayısı ortalarında 
Konya'ya da duyurulmuştu:0 

38) Cevdet Dahiliye. 5063, 

39) Konya Şr, Sc. 66, sh. 149, no. 2, Fotokopi: 1. 

40) Konya Mevlruıa Miizesi, Konya Şr, Sc. 66, sh. 137, no. 2, Fotokopi: 2. 
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Salyane defterlerinin senede iki defa düzenlenmesi ve İstanbul'a 
gönderilmesi konusundaki fermônlar. Denizli ve Gedüs mahkemelerinde 
de okunmuş ve 1793 Nisanında bulunan ilgili ilômlar istanbul'a yollan
mıştr.41 

1792 Aralığında çıkarılan «evômir-i şerif» gereğince, 1792 Ağusto
sunun ilk günlerinden itibaren Ankara'nın bir senelik masraf defteri ince
lenmek . üzere İstanbul'a gönderilmişti. Bunda bir senelik menzil, haze
riyye,. sekban ücretleri ve diğer masraflar toplam 3855 kuruş tutuyordu. 
Bunu, Anadolu defterlerini incelemekle görevli Şerif Mehmed Paşa ted
kik etmiş, hesapların uygunluğunu ve yerinde olduğunu bizzat belirtmiiş
ti.42 1793 Kasımında ise, İstanbul'dan Ankara Naibine yazılan emirde, sal
yane defterinin istanbul'a geldiği ve pek makbule geçtiği belirtilmişti. An
kara Defterini inceleyen Şerif Mehmed Efendi, defterin 1793 recep ve mu
harrem aylarına göre iki defo icin düzenlendiğini (Mart ve Ağustos), re
cep ayından itibaren düzenlenenlerin ilerde olabilecek hesaplara göre 
yapıldığını belirtmişti. Defterde masraflar toplam 5404 kuruş olup uygun
suz ve kônunsuz para toplanmadığı sonucu ortaya cıkmıştı.41 Ama defter
leri inceleyen Şerif Mehmed'e göre, gereksiz masraf yapılmamış olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Anadolu salyane defterlerine bakan şahıslar belki de yolsuzluk ol
maması için sık sık değiştiriliyordu. Nitekim, Anadolu salyane defterle
rini incelemeye memur Şerif Mehmed Efendi'nin- yerine cok kısa bir süre 
içinde Hacı İbrahim'in getirildiğini görmekteyiz. Ondan kısa bir. süre · ön
ce de bu görevi Mustafa Hasih yerine getiriyordu. 1794 Martı ortaların-
da yazılan fermandan Anadolu defterlerine Mustafa Rasih'in, 1794 tem
muzu ortalarında yazılan bir diğer fermônda i~e. kayseri Defterini Ter
sane-i Amire Emini ve Anadolu'dan gelecek defterleri düzenlemeye me
mur Hacı İbrahim'in incelediğini tesbit edebilmekteyiz. Kayseri defterinin 
incelenmesinden, Koyseri'nin 1794'ün 5 Mayısından rüz-ı kasıma kadar 

1 

altı aylık masrafının 6750 kurus olduğunu görüyoruz. Bu masrafın 1300 . , . -
kuruşu menzil için «maktu'am> harcanmıştı. Oysa menzilin «maktuan» ve-
rilmesi uygun değildi. Bu menzil ücreti düşecek olursa, masraf 5450 ku
ruş .oluyor<;Ju. Artık bu menzil ücretini geri almak mümkün olmadığından 
bu kabul · edilmek zorunda kalınmıştır.~4 Anadolu defterlerine bakmakla 

41) Özkaya, Yücel, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, sh. 269. 

42) Arrkara Şr. Sc. 185, Vs. 240, 

43) Anl~ara Şr. Sc. 185, Vs. 338. 

44) Kayseri _Şr. Sc. 172, sh. 1, no. 2. 
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görevli · Mustafa Rasih bu masrafları yerinde ve uygun bulmuş, gereken· 
yerlere dağıtılıp, toplanması için izni kapsayan «emr-i şerif» çıkarı_lması

nı bir yazı ile belirtmişti. Bunun üzerine 1795 Martının ortalarında Kayse
ri'ye g~rekli ·fermôn yazılmıştı.45 Kayseri'den gelen bir sonraki altı aylık 
deftere göre ise, Mustafa Rasih 1794 kasımından 1795 ruz-ı hızırına ka
dar olan altı aylık masrafın 6801 kuruş olduğunu belirtmişti. Ancak ·Kay
seri Sancağı Mutasarrıflarına senede ikibin kuruş verilmesinin eskisi gi~ 
.bi aded olduğu, ayrıca adı geçen defterde yazıldığı üzere «yaylakiye» v~ 
«kışlakiye» için 2250 kuruş yerine emr-i şerıtle verildiği ve 3000 kuruştan 
geriye 750 kuruş kaldığı, bunun eklenmesi ile ortaya çıkan 7551 kuruşun 

böylece dağıtılmasını ön görmekteydi. Bunun üzerine, bu konuda, 1795 
Ağustosu sonlarında fermôn yazılmıştı.46 r . . 

Alınan bütün tedbirlere /karşın, ·bazı kazalar salyane defterlerini İs : 
tanbul'a yollamıyorlardı. Ayaş, Murtazabad, Yabanabad, Şorba , Cubuka-
bad gibi kazalar bunlara örnektir. Ankara Kadısı , istanbul'a yolladığı ila
mında, Ankara Kazasına bağlı Ayaş, Vabanabad, Şorba, Cubukabad, 
Murtazabad kazalarının salyane defterlerine «emr-i şerife» aykırı .olarak 
paralar eklendiğini, bir senede birkaç defa tevzi edilerek, halka zulüm 
yapıldığını ve defterlerin İstanbul'a gönderilmediğini belirtmişıerdi. Bu 
yüzden bu kazaların defterlerine ve hesaplarına, . sancak merkezi olan, 
mütesellimin de bulunduğu «kürsü-i memleket» yani Ankara'da bakılma-
sı zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Bunun için··· de emr-i şerif 

çıkarılr;nıştı. Bu defterleri inceleme görevi de Şerit Mehmed'e verildi. Bu 
kazalardan Ayaş Kazası'nın daha önce cıkarılan emr· i şerif' gereğince si
cil defteri Ankara'yo getirildiğinde, ôyônların zulmü ortoya çıkmış, tuka-

. radon zorla alınan paraların hakkr olanlara kolaylıkla geri ı'ınıp verilmesi 
için Capar-zade Süleyman görevlendirilmişti.41 Bu tarihlerde, Ankara'ya 
Capar-zade Süleyman mütesellim atonm~ş ise de, o da yerine başka bi
rini mütesellim tayin etmişti. Diğer dört k9zonın durumunun da aynı şe
kilde incelenmesi,· bu kazaların muhtarlarının marifet-i şeri ve mübaşir ara- . 
cılığıyla Ankara Mahkemesinde hesapların görülüp, uygulanması · icin 
Ankara Mütesellimine, mübaşire, Capar-zade· Süleyman'a ayrı ayrı Emr.:i 
ali yollanmıştı. Bununla ilgili yapılacak masrafları ôyônlar bizzat kendile
ri ödeyeceklerdi. Salyane defterlerine fazla akçe yükleyenlerden, bunlar 
geri alınıp, sahiplerine verilecek ve bu işleme başvurmuş olanlar da ce-

45) Kayseri Şr. Sc. 172, ,sh, ,3, no. 2, 

46) ·Kayseri Şr, Sc. 172, sh. 4, no. 1. 

47) Ankara Şr. Sc. 185, .sh .. 374. 
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zalandırılacaktı.48 Ancak, bunun ." tatbik edildiğini bir . türlü tesbit . edem~
dik. Demek oluyor ki, diğer fermqnlar gibi bu da sözde kal~ıştır. 

Aynı şekilde, bu konuda Adana Kadısı da bir ilôm göndermiştir. Ra
sih Efendi, Adana Kadısı'nı~ _ilamının özetini okudukta'n · sonra yazmış ol
duğunu ariladığımız yazıda, · Adana Menziline ve bundan başka senelik 
ücret 797,5 kuruş beygir bahanın, avarız hanesi karşılığı kaza halkı tara~ 
tından ' menzilciye verilmesini uygun gördüğünü belirtmesi üzerine, yazı
nın üstüne 11 Ağustos 1794 tarihli Padişahın bunu uygun gördüğünü bil-
diren hatt-ı hümôyünu eklemiştir.0 ' 

. · Salyane defterleri nekadar istenirse istensin, . çoğu kazalar buna uy
mamış, bu isteğe ar.tcak birkaç kaza cevap vermiştir. Ama, defterlerin .se- . 
nede iki defa düzenlenmesi, istanbul'a yollanması, hile yoıurıa sapılma
sı t~krarfo~ıp · durmuştur. 1795 senesinin Mtıyısının ortalarında salyane 
defterlerinin · istanbul'a yollanması hususu Ankara'ya yazılan bu ferman
da da · tekrarlanmaktaydı. Her kc;ızanın altı ayda bir salyane defterini İs
tanbul 'a göndermesi işlevi yürüyememiştir. İstanbul'a ancalt beş-on ka
zanın ·tevzi'at defteri gelmiş, diğer kazalardan gelmemişti. Gelenlerin de
artık bir seneden, .. hatta daha fazla zamandanberi defterleri istanbul'a 
gefmiyordu; Bu devlete karşı gelmeye cesaret ve itaatsizlik ·demekti. 1797 
Ağustosu orta larında, ôyônların kendileri için meçhul .masraflar icad edip, 
dağıtmaya devam. etmelerini . önlemek için ôyôn ve ileri gelenlerin af 
olunmayacakları, · ~areketlerine göz yumulmayacağı, iki-üç sen.edenberi 
fermôn ve düzene_ karşı gelinip, tevzi' defterinin gönderilmediği , bunun 
ôyônın, kadının ve diğerlerinin itaatsizlikleri demek olduğu, kendileririin 
mutla_ka cezalandırılacakları Ankara'ya yazıldı.5° . , 

Görülüyor ki, 1792 Aralığinda alınan tedbirler bir türlü yürüyememiş
tir. ·Devlet, acık açık. hun.un devlete karşı gelmek olduğunu belirtm.ekte, · 
ama, yalnızca, fermçınlarda, bu tip . hareketleri yapanları cezalandırıca
gını bildirmekten başka ' bi'rşey yapci°mamaktadır. 1797 de yayınladığı fer
mônda, devlet bizzat, iki~üç senedenberi tevzi' defterlerinin istanbul'a 
yollanmadığını kabul etmek ve bunu dile getirmek zorunda kalmıştır. De
mek oluyor ki tevzi '. defterleri 1795 tenberi İstanbul'a yollanmamaktadır. 
Gelenler ise birkaç sine ·g_eçiİ<me ile gelmişti. . . 

. •' - . 

· Anadolu'daki · çıkarcılar ·alışmış oldukları çıkar düzenine aykırı olan 
1792 Aralığında. çıkmış .olan . tevzi'. defterlerini istanbul'a yollama. fermô- . 

48) Ankara Şr. Sc, 185, sh. 374, 

49) d:starrbul Başbakanlık Arşivi, Cevdet Dahiliye. 11881. 

50) Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, sh, 270-271. 
, 
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nına uymamayı tercih etmişler ve bunda da başar.ılı olmuşlprdır. Devlet 
bu şistemi uygulamayı başaramamıştır. · 

Devlet, defterlerin İstanbul'a gönderilmesi için bütün kollara fermôn
lar yollamaya devam etmişse de bunların tedkikinden de anlaşılacağı .. 
üzere, bu emirlere pekçok kazanın uymadığı anlaşılmaktadır. 18 Nisan 
1795 de Anadolu'nun orta koluna yollanan fermônda da, orta koldan an
cak, iki senedenberi beş-on kazadan defter yollandığı, diğer kazalardan 
bir tek defterin bile gönderilmediği, gelenlerin de bir seneden ve bazen 
daha fazla zamandanberi defterlerinin gelmez olduğu açıkca belirtilmek
tedir. Aynı fermônda, bunun sebebinin, ôyônların ve şehirlerin ileri gelen
lerinin uzun zamandanberi kendi çıkarları için defter düzenleyip, fakir 
halka akçeler yüklemeyi adet haline getirmelerinden, kendi kötülüklerini · 
uygulamaya alıştıklarından dolayı olduğu da belirtilmektedir.51 

Devlet, aldığı tedbirlerin yürümediğini görmüş ve bu sistemi uygula
yamamışsa da, defterlere fazla ücret konmamasını tekrarlayıp durmak
tan gerf kalmamıştır. 19. yüzyılda da, kazalardaki ôyôn ve voyvodalar ta
rafından tekôlif defterlerine usul dışında sırf kendi çıkarları için para 

konulmuştur. Bunların önlenmesi ve bu kişilerin halka zarar vermemele
ri kadılara duyurulmuş ve böylece ôyôn ve diğerlerinin değişik adlarla 
defterlere fazla akçeler koymalarını önlemek ve böylece fakir halkın ezil

mesini, yerini terk etmesini engellemek için uyarılarda bulunulmuştur. 

Ama, yalnızca Şehabettin ·- Kazasında, kaza ôyônı Hacı Baki oğlu Hasan 

ve amcası Süleyman senede on defa salyane tertipleyerek topladığına 

göre, bunların bir işe yaramadığı ortaya çıkar.s2 Fakat, devlet gene de, 19. 
yüzyılda tekalif defterlerine fazla para konmamasını sürekli tekrarlamış
~ır. Bu emirlere uyulacağını, emirlerin sicil defterlerine geçirildiği konu
larını ka.za kadıları İstanbul'a ilômlarında yazmışlarsa da51 yolsuzlukların 
önü bir türlü alınamamıstır. , 

51) İstanbul Başbakanlık Arşivi: Cevdet Dahiliye, 7749. Bak. 27 Nisan 1815 de Bolu ve 
Viranşehir sancakları Mutasarrıfı Vezir Şeyyid Lütfü Paşa'ya, Şebabettin Kadısı'na yazı
lan hüküm. Viranşehir Sancağındaki Şebabettin Kazası halkının vergilerini ödemede kıu

sur ları yoğiken «birkaç senedenberu ıkaza-i mezhı1r ayanı ol-an hacı Baki oğlu Hasan ve 
eınmi-zadesi Süleyman nam kimesneler avarız nanuyle beher haneye 863 kuruş ve senede 
on defa saly-ane tevzi' .ide1ek fµkaradan yüzyi.Tmişer kuruş aldıklarından» ve çeşitli zu
lümlerde 'bulunduklarından bu tip h~·eketlerinin ödenmesi istenmiştir. 

52) İstanbul Başbak~hk Arv.işi . Cevdet Maliye. 9078, 9113, v.b. · 
1 

53) Konya 67. sh. 229. Vesika: 3; 
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Ankara Sr. Sc. 185, Vs. 338. 
\ , 

Salyaııe Defteri Asitfuıe-i Aliyyeyc gidii,b makbule geçtiği emridir: 

Kıdvetü'l-nüvvab el-müteşerri'in Ankara Kazası Naibi Mevlana (·boş) zide ilmilıu tev
lci'-i refi'-i hümayun vasıl olucak ma'ltım ola ki, kaza-i mezburun ıbu def'a pir kıt'a salya.
ne defteri vurfrd itmekle deftere göre saıbıka baş defterdarım olub Anado1u :kazalarınq.an 

mütevarid defa.tir tefahhusuna memur ıiftihfu•ü'l-emacid ve'l-ekarim Şeril Meh.med dame 
mecduhu nazaı· eyledikde meııburun tevzi'atı senede iki def'aya tahsis kılınub biri receb
cle ve biıi muharremde tevzi' olunageldiğinden naşi ildyüzsek,iz senesi muharremi gurre
sinde olan i,şbu masarıfın bazısı receb tevzi'inden beru ve hazısı olacak olacak masarıf-ı 
mukarrerenin ale'l-hesabı olmakdan naşi mecmu',u beşbindörtyüzclört .guruşa baliğ olub 
meblağ-ı mezburun içinden hariç hadd-i itidal istiksar olunacak masraf olmayub cümlesi 
mahsuba şayan olduğu heyaniyle bundansonra ol;acak masraf dahi işbu defterden ziyade 
olmamasına ve beliti takasdan olmasına ihtimam ve dikkat vediatu'Hah olan fukara-yı 
ra'iyyet kesret-i masarıfdan . himayet ve siyanetj olmak üzere tenbihAtı havi ve defter..J. 
mezkürun ma!.{bfı:liyetini muhtevi emr-i şerifim sudurunu baş defterdar-ı sabık mtlma
ileyh ba-takrır ifade itmekle vech-i meşr(ıh üzere -amel olunmak fermanım olınağın, imdi 
fukara ıkesret-i masanf dan siyanet ve masarıfm taklili ile istirahatleri istihsal olunmak 
ve aralıkda tevzi' defteri yapılmamak -ve Der-i aliyeme •baş!rn gönderilüb mahallinde baş
ka tevzi' olmamak mültezim-i şahanem olduğu senki mevlana-i muma-ileyhsin ma'lumun 
Ôld~da mukaddema ve hala fermanım olduğu üzere amel ve hareket ve fukaranın ati-yi 
ınasarıfınm ziy§.de ziyadesiyle takassan olması hıususuna dikkat ve hilaf-ı emr-ıi rıza halet 
vuku'una tecviz ile mukaddema sadır olan emr-i şE~rifimde mi.indeı':ic iyAze ma*ar ' ol
makdan müba'adet eylemek ,babında ferman-ı alişanıın sadu· olmuşdur. Buyurdum ki Sad
razamım Kethüdası etba'mdan kıdvetü'l-emasil ve'l-aılcran Ahmed mübaşeretiyle hükm-ü 
şerifimle vusul ıbuldukda bu 'ba:bda vech-i meşrfın i.izere şeref-ya.fte-i sudur olan ferman 
vacibü'l-ittiba ve lazımü'l-imtisalimin mazmun-u ita'at-malcruniyle ,amel ve hareket ve 
ser-mu hilafından tehaşi ve mücanebet eyleyesin. Şöyle bilesin.' alamet-4 şerife mmad kı-· 

lasın. Tahrirene fi evasıt-ı şehr-i rebiyü'l-ahır sene seman ve mieteyn ve elf. ' 

Be-makaın-ı Kou.sta.ııtaniYY_e-i l\'.lalıruse, 

Ankara Şr. Sc. 18'5, Vs. 374. 

Kıdvetü'l-nüvvab el-müteşerri'in Ankara Kazası Naibi mevlana (boş) zide ilmihu ve 
kıdvetü'l-emacid ve'l-ayan hacegan-ı divan-ı hüinayunınndan husıls-i atiye mübaşir ta'yın 
olunan Ahmed Nafiz zide mecduhu ve kıdvetü'l-emasil ve'l~akran Ankara Sancağı Müte
sellimi ~boş) zi.de kadruhıu tevki'-i refi'-i hümayun vasıl oluca'.{ ma'lfun ola ki, mema:lik~i 
mahrtlsemde kain kaza ve k-asa:bat ve nevahi-i defter abalilerdne seferler tekribiyle ismi. 
-ve mahalli na-ma'lum olarak ınebaliğ-i vafize tevzi' olunduğundan ahali-i fukara mübte
la-yı enva-i hasar oldukları cihetden fima-'bad beher kazanın masarıf tevzi'atı senede Ll{i 
def'aya tahsis olunmak ve aralıkda defter tertiıb ve tevzi' olunmamak, Yani ruz-ı hızırdan 
ruz-ı kasıma ve ruz-ı kasımdan ruz-ı hızıra gelince altı •ayda bir def'a masarıf defteri ismi 
ve ne mahalle ne mikdar virildiği tasrihiyle tertiıb ve suret-i defteı1 Der-i aliyeme tesyır 
olunmak hususatı mukaddem~ neşr-i evanur ile cümleye tenbih ve Ayaş Kazasının dahi 
birhç senelik sicilinin; Der-i aliyeme celbi zımnında mukaddemce ba-€mr-i ,a:It te'kid 
olunmuş idi. Senki Ankara Naibi mevlana-yı muma-Heyhsin _bu def'a Der-sa'adetime va
rid olan ilamında Ankara Kazası muzafatındanı Aya§ ve Yabanahad ve Şoı1ba ve Çubuk
-a'bad ve Murtaza.had kazaları salya.ne defterlerine hilaf-ı' emr-i şerif ,kendu nefisler;içün 
mebaliğ-i va.fire zamm ve 'biı: set}.ede birkaç defa tevzi' ile fukaraya zulıni ve teadi eyle-
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dikleri ve defterlerini Der-i aliyeme irsal eylemediltleri tahrir · ve inha ve rahmetu'l-fu!<a· 
ra-i kazaha-i merkOme ihtiyarlarının rü'yet-i hesab ve masarü-ı sahihelerinin zahire ili- . 
racı zımnında kürsi-i memleket olan Ankara'ya ihzarlan •baıbında emr-i şerifim suduru 
istid'a olunmuş, husfıs-u mezbOr sa bıka ıba~ defterdarım olub Anadolu canibinden mi.ite
varid defatir tenkihine memur iftiharü'l-emaci ve'l-ekarim Şerif Mehmed dame mecduhu
ya havale olundukda kazaha-i merkumeden henüz defter vrid olmadığından gayri Ayaş 
Kazasının hundan ·a:kdem sadır olan emr-i şerif mucibince sicili celb olunduğuna ve ayan
ların fesad ve melanetleri zahir olduğuna mebni ve zimmetlerinde tahakkuk iden hukOk-u 
fukaranın ,bervech-i suhulet tahsili mülahazasına mebni keyfiyet dergah-ı mu'allam ka
pucubaş,ılarından iftiharü'l-emacid ve'l-ekarim Capar-zade mir SüleY,IDan dame mecdu
hudan mukaddemce istilam olunduğunu ve henüz cevabı varid olmadığım vema'ada kaza.ı 
ların ahvfili Ayaş kıyas olunacağı ve mazmun i'lam nefsii'l-emirle muvafık itliğini beyan
.birle zikr olunan •beş kazanın muhtarlarının ma'rifet-i şer' ve mübaşir ma'rifetiyle me
dine~i Ankara Mahkemesinde muhasebeleri rü 'yet olunmak için Ankara MüteselUmine 
başka ve mübaşir ve mütesellim-i muma-ileyhimanın tecliye-i umur-u me'mureleriyle in
faz-ı emr-i aliye ihtimam itmek üzere kapucubaşı mCtma-ileyhe ,başka evamir-i şerif ıs

dar olunmak ve mübaş-ir-i mf.ıma-ileyhin hidrnet-i mübaşiriye ve tayinatı ve kapucubaşı 
m(una-ileyhin hasbe'l-iktiza ta'yin ideceği adamların tayinat ve masarıf-ı saireleri bu ane 
dek defter irsalinde beta.at ve aclem-i ita'at töhmeliyle müttehem olan kazaha-i meı•kftme 
ayanlarının kendu mallarmdan alıverilmek ve gerek Ankara ve gerek kazaha-i m.ezk.ure 

defa.tirine ·bir akçe idhal itdirilmemek ve ahali ve re'ayadan !bir ferde zerre mikdarı zulm 
ve teadi vuku',a gelmemek ve hesabları ri.i'yet olunacak ayanların zıimmetlerinde zuhur 
iden hakk-ı fukaranın hila-noksan eshabına istirdadı vesailinin istihsa.İiyl~ fukara himayet 
ve siyanet olunmak babında emr-i şerifim sudurıunu baş defterdru:-ı sabık mfuna-ileyh 
ba-takrir ifade itmekle mübaşir-i muma-ileyh ma'rifetiyle vech-i ıneşrı1h üzere amel oltm
mak fermanım olmağın. İmdi balada 1beyan olunduğu üzere mukaddema neşr-i evamir ile 
cümleye tenbih olunmakdan makstıd nemahalle ve ne mikdar verildiği bilinmek ve hadd-i 
itidalden ziyade alınan fukaraya redd olunmak ve fukara masarıfınm t;a.klili ve ·bu makO
le mezalimden siya.netleri :iradesine mebni oldıuğu ve kazah-i merkfunenin şimdiye de!< 

salya.ne defterlerinin adem-i vürudu ayanlarının irtika1blarından naşi idiğinde şübhe ,ol
madığı ve Ankara Mahkemesinde hesa:biarı rü'yet ve zimmetlerinde şer'-an subut qulan 
huk(ık-u fukara islirdad olunmak matlub olduğu ve t'ishil-i maslahat zımmmda :}:)er-min
val-i muharrer Capa.r-zade mir-i mftmU-ileyh başka emr-i şerifim ısdar ve mübaşir-i mu
ma-ileyh ta'yin ve irsal olunduğıu siz!ci mevlana ve mütesellim-i mfuna-ileyhimasız, ma'
!ı1munuz olduk.da ma'rifetiniz ve mübaşir-i müma-ileyh ma'rifeti ve lede'l-hace mir.,j mı1-
ma-tleyhin ikdam ve ihtimamiyle salifü'z-zrkr beş kazanın salyane defterlerine .kendu ne
fisleriçün akçe zamm ve idha1 ile emval-i fukara-yı aıkl u !bel' .idenler herkimler ise Anka-• 
ra'ya ihzar ve imzaha-i merkume ahalilerinin vekilleri hazır oldukları halde lıesabları 

rü'yet ve şer'an zimmetlerinde sa:bit ve ıniitehakkık olan mebaliğ tamamen tahsil ve es-

Mbına reel ve teslim ve keyfiyet ·ali hakikatü'l-hal Der-i aliyeme tahrır olunmasına ve 
mübaşir-i mfuna-ileyhin hidmet-i mübaşiriye ve ta'yfnatı ve muma-ileyhin tarafından 

müte'ayyin adamların kezalik tayinat ve masarıfları bervech-i muharrer mürtekib töhmet 
(?lan ayanların kendu mallarından alınıub viri1mesine, fu'.<:aradan ıbir akçe mutalebe ve ahz, 
olunmamasına ihtimam ve dikkat ve hilaf-ı anır L~ rıza halet ve fukara.yal ıbir nev'i gadr 

ve teadiyi muceb hareket vuku'una tecvizden müba'adet eyleyesiz, ve senk.i mübaşir-i 
mfüna-ileyhimsiıı ' bi'l-intihab husus-u mezbuı-e ta'yin kıbnmak mücerred senden ıbu ma
kule um(mu tahakkuk ve tarızirnipe dirayet me 'mCılüne mebni ve icrayı irade ve inrnz-ı 
emr-i şerifime dikkat eylemek iradesine mebni olmağla mukteza-yı me'muriyetin·. üzere 
Ank,ara canibine varub mütesellim-i ınuma-ileyh ile bi'l-müzftkere kazaha-i merkfune aha
lilerinin huseına-i şer 'i~1elerinin Ankara'ya ihzarlarıyla kra-yı emr-i şerifimle mübaderet 

- 153 -



ve bervech-i suhulet ihzarları ve emr-i şer:ifimin infaz ve müteayyin? olduğu halde ~<apu~ 
cubaşı muma-ileyhden adam isticla:biyle tenfiz-i emr-i şerifime ikdAm ve gayret ve ha.-

lada muharrer tenbihat-ı hüsrevaneme menafi-i vaz' ve hareket eylemekden ve itdirmek
den sen-dahi tehaşi ve mücanebet eylnm 1baıbında ferman-ı alişanım sadır olmuşdın·. Bu
yurdumki (boş) vusul buldukda hu babda vech-i meşruh üzere şeref-yafte-i sudur olı;m 
ferman vacibü'l-ittiba' ve lazimü'l-lıntisalimin mazmfın-u ,ita'at-makruniyle amel ve ha
reket 've hilafından ,be-gayet haıer ve mücane'bet eyleyesiz. Şöyle hilesiz, almet-i şerife 
itimad kılasız. Tahriren fi evail-i şehr-i recebül-receb sene seman ve mieteyn ve eli. 
Vasale 23 fi recebi.i'l-ferd. · Konstantaniyye-i Mahruse 

Vesika : 3 
\ 

Konya Mevlana Müzesi; Konya Ser'1yye S,c, 67, sh. 229. 

A~<za-kuzati'l-müslimin Anadolunıun orta kolu yemin ve yesariyle nihayetine varınca 

vaki' mevali-i fiham zidet fezailehum ve mefahirü'l-ıkuzat ve 1-hükkam kuzat ve nüvvab 
zide-fazluhum ve mefahiri'l-emasil ve'l-akran ayan-ı vilayet ve voyvodalar ve eshab-ı 
alaka ve vücuh-u memleket ve kura ihtiyarları ve ·söz sahipleri zide kadruhum tevki'-i re
fi'-i hümayOn vasıl olucak ma'lfun olaki, Memalik-i mahrusemde M.'in kaza ve kasabat 
ve !cura ahalilerine masarıf-ı vilayet namiyle ism ve mahalli ma'lum olmayarak senede 
birkaç def'a defter tertib ve külli mebaliğ' tevzi' ve tahsil ve olvecihle fukaraya zulm 
ve te'adi olunduğu tahkik olunduğuna, hatta, bu hususun bir rabıta-i tahta idha1iyle edf'-i 
mezalime ikdam olunmak icabetden olmağla ,beher kazada vak.i.' olacak masarıfın tevzi'atı 
senede ild def'aya tahsis olunmak ve arahlcda başka defter tevzi' olunmamak, yani, ruz-ı 
hızırdan ruz-ı kasıma ve. ruz-ı kasımdan ruz-ı hlzıra dek altı ayda bir def'a masarıf-ı sa
hihenin ismi ve mahalleri ma'lum olarak defterleri Der-i aliyeme tesyil kılınmak hususu
na irade-i katı'a-i padişaha.nem ta'alluk eylediğim binaen, f.ima~ba'd her kazanın salya.
ne defteri vücuh-i memleket muvacehesinde ıbervech-i meşruh tertib veba'de'l-tevzii, 
k,azalar mehakiminden birer suret ihraç ve Der-i aliyeme irsal olunmak içün J:>u J:>abda ik
tiza iden tenbihat ve tehclidat ' dere veişiar olunarak sizki mevlana ve sair mfuna-ileyhim
siz şehr ve mahAU-i sairenin mecrnu'u hükkfun ve zabıtanına hita:ben ikiyüz yedi senesi 
cwnadü'l-evvelinde evamir-j şel'ifem ısdar ve mübaşirler ta'yiniyle sevk ve tisyar olun
dukdansonra hu babda muvahharen dahi te'kid ve isti'cali havi sudur iden emr-i alişanı
·mın muce'b ve mukteza.siyle amel ve harekete ta'ahhüdü havi zikr olunan orta kolda vaki' 
kazalardan tevarüd iden ilfunat-ı emr-i şerıf-i mezk(mm kaydı balasına şerh vlı'ilmiş olub 
mezamin-i evamir-i aliyeme ve mulcteza-yı ta'ahhüde nazaran herbir kazanın o makfile 
masarıf-ı sahibelerinin defterleri ,beher altı ayda bir kene Der-İ aliycme gelüb tankın ıve 
temyiz olıundu!{dan sonra tahsiline ruhsatı şamil evamfr-i aliyem sudur etmedikçe fuka-

radan bir akçe tahsil oLunmamak ve ıbu hususa hükkam ve vücOh-i memleket tarafların
ran kemal-i i'tina ve dikkat olunmak iktiza :ider iken, zih· olunan orta kolda vaki' lroza
lardan iltisenedenberu, faat, beş-on kazadan tevzi'at defa.tiri varid olub, ma'ada kazalar~ 
dan bir kıt'a defter gelmediği ve gelenlerin dahi :bazen birer seneden ve bazen daha ziya
de va:kitdenberu defterleri varid olmadığı ve lbu l;eyfiyyet ayan ve vüculı-u mem.leketin az 
vakitdenberu itiyad itmiş oldıukları habaset ve mela'netlerinden, yani, her kazanın vücOhu 

hod-be-hod defter tertib ve tevzi'i ve fukaradan tahsiliy1e ve emval-i fukarayı diledikleri 
rgibi ekl u ·bel'e ictisarlarından neş'et itmiş olduğu zahir ve o makOle··evfunir-i aliyeme 
adem~i ita'at suretler-ini izhar ve mugayir-i ta' ahhüd ve nıenaf-i rıza etvar-ı sabıkaların
da ısrar iden ayan ve vücuh-u memleketin haklarında ·bundan ·böyle -lazım gelen ukubet 
ve cezanın tertib-i icrasına ikdam oluni').cağı bedihi ve Mhir olmakdan naşi henıuz tevzi' 
defter(i) gönderilmeyen kazaların iki senedenberu vaki' olan masarıflarının ve defterleri 
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gönderilmiş olan ka~aların dahi gönderilen defterler tarihinden -sonra vaki' 9lun masarıfa
tın sicillatda kayd-ı sahih defterleri suretlerini mukaddem& s~~ır olan evamir-i aliyem 
muciblerince seri'an irsfil ve tes'bile bi'l-itifak ikdam ve müsara'at ve kusur ve terahiden 
be-gAyet tehaşi ve mücanebet o1unma~ içür.. te'kiden ve isticalen ve tahziren ve inzaren .. 
işbu emr-i şerifim ısdar ve Sadrazam çukadarlarından kıdveti'l-emasil İbrahim zide-kad- ' 
ruhu ile irsal o1urunuşdur. İmdi kazaların tevzi'atı senede iki def'aya tahsis kılınması ve 
beher altı ayda bir def'a defter tevzi'atm Dersa'adetime gönderilmesi hususu .mukaddema 
ittifak-ara He istisvAb olunmuş mizfundan olmağla J)u husus mücerred fukari-yı ahalinin 
teksir-i masarıfdan himayeleri ve ayn maıkule(si) hod-be-hod masrıf-ı mechul tevzi'ine 
cesiret idememesi iradesine mebni idüğü ve bu husus-ru m~vadd ilu·aya kıyas olnumayub 
taraf-ı sa'.l.tanat-ı seniyyemden ale'd-devam mezid-i i'tina ve dikkat ve her bir kazanın 
a]ltı ·ayda bir kere defter tevzi'atın(ın) isticlabına ikdam ve miisara'at kılınacağı zahir ve 
nemikdar olduğu 'bundansonr~ defterleti tevarüd olunmayan kaazların hükkam ve ayan 

1 
ve vücuh haklarında afv ve iğmaz mu'amelelefi mutasavver olmadığı sizki mevlana ve 
sair muma-ileyhimsiz ma'lumunuz oldukda mazmun-u emr-i şerifimi kazalarınızda ilcti
za idenlere .ifade ve tefhime mübaderet ,iderek henüz defterleri tevari.id itmemiş olan ka
za1arın :iki senelik masarıflarırun sicild~ mahfüz olan defterlerinin birer kıt'a sıuretleı,ni 

ilu·ac-birle mukaddema, fermfuum olduğu vecihle Der-i ali yeme irsal ve tesbıle ve def terle
ri virid olan kazaların dahi gönderilen defterler tarihinden sonra vaki' olan masarırnt-ı 
sahikenin defterlerini ma'rifet-i şer'e ve cümle ma'rifetiyle tanziın ve kezalilc Der--i aliye
me ib'as ve tesyire kemal-i ihtimam ve dikkat ve fimi~ba'd dahi ınu!{addema sadır olan 
evamir-ıi a1iyem mezamin-i münifesi üzere <beher altı ayda bir kerre vaki' olan sahih-i ma
sarıf defterlerinin irsal ve tisyarına sarf u sa'y ve liyakat eyleyesiz. Şöyleki, bu babda 
fima-ba'd dahi irtikab kusur ve · rehavet oltınmak veyahud evamir-i aliyeme menfili se~ 
nede iki def'adan ziyade defter tertiıbine ve fukaradan akçe tahsiline cesaret vuku'a gel
memek ve isim ve mahalli ma'lum olmayarak defter tevzi'e akçe zamm ve idhal kılın
mak lazım gel.ur ise bi't-taharri tahkik-birle o makule hilaf-ı ferman ve mugayır-i rız~ 
halet her kankı kazada vuku'·a gelur ise derhal ol-kaza hakimjnin ismi cerıde-i kuzatdan 
hak ve ahali? önünde nef y ve icla ile tedi'b ve ayan ve sairlerinin dahi cezaları tertib 
olunmakda dakika fevt olurunayacağı muhakkakdır. Ana göre amel ve hareket ve hilMı 
vaz' ve hareket vuku'unu tecviz itmekden itdirmekden tehaşi ve muba'adet olunmak ba.
bında ferroan-ı alişamm sadır o1.muşdur. Buyurdumki (boş) vusul buldukda bu bftbda 

. vech-i meşruh üzere şeref-yafte-i sudfu· olan ferınan vacibü'l-ittiba ve lazımü'l-imtisali
min mazmOn-u ita'at-makrun.iyle amel ve hareket ve hilafından hazer ve mücanebet ey
leyesiz. Şöyle hilesiz, alamet-i şerife i'timad kılasız. Tahriren fi evasıt-ı şehr-i zi'l-ka'de 
sene tis'a ve meeteyn ve el. Vasale 27 fi ramazan 1210. 

Kostantıaniye . 

- 155 -
) 

ı_ 




